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In întâmpinarea marii noastre sărbători naționale
La „Cuptorul tineretului"

PERMANENT
RECORDURILOR

CAMPANIA A GRI COLA

PE ClMP - TOATĂ ATENTIA 
EFECTUĂRII FIECĂREI LUCRĂRI

• Secerișul —pe ultimele suprafețe
• LA ORDINEA ZILEI:

întreținerea celei de a doua culturi
• Legumele —în cantități sporite 

și cit mai repede la consumatori

Septembrie 1972. Adunarea 
generală a organizației U.T.C. 
din secția oțelărie a Combina
tului siderurgic Reșița hotărăște 
ca unul din cuptoare să fie 
condus numai de tineri. De 
atunci, cuptorul nr. 1 este cu
noscut sub numele de „cuptorul 
tineretului*4.

Unul dintre cei mai fervenți 
susținători ai acestei idei, in
ginerul * ’ '
astăzi 
tfește :

„N-a 
pentru 
diții sau pentru că tinerii noș
tri oțelari n-ar fi fost demni de 
această cinste. Dar era ceva 
nou. Nou nu numai pentru 
bătrin.a cetate de foc a Reșiței, 
ci și pentru întreaga industrie 
siderurgică ’ din țară. A trebuit 
să luptăm cu inerția, cu neîn
crederea unora, cu scepticismul 
altora, cu pasivitatea si con
servatorismul : „Ce ne trebuie 
nouă așa ceva, ce, nu merge 
treaba bine așa cum sintem 
organizați acum ?“ In fine, im
portant este că am trecut peste 
toate greutățile, că am reușit 
să demonstrăm tuturor că in- 
vestindu-i pe tineri cu mari 
responsabilități, ef iși îndepli
nesc cu răspundere comunistă 
sarcinile. Faptul că. astăzi in

Ant-onică Dijmărescu, 
șeful secției, iși amin-
fo-st deloc ușor. Și nu 
că n-ar fi existat con-

Combinatul siderurgic Reșița 
„cuptorul tineretului*4 înregis
trează zilnic cele mai mari 
performanțe ne dă sentimentul 
convingerii că nu am greșit*4.

Răminind pentru moment, în 
perioada imediat următoare 
constituirii „cuptorului tineretu
lui*4. răsfoind deci citeva ..fișe 
de bilanț, consemnăm : 1973 — 
5 900 tone oțel peste sarcinile 
planificate, 1974 — 13 180 tone, 
1975 — 13 060 tone. Desigur, 
cifrele vorbesc elocvent despre 
exemplul personal, în fapte, al 
tinerilor oțelari reșițeni. Să-i 
cunoaștem însă. Ion Văduva, 
șeful brigăzii, muncește in Oțe
lărie de la vîrsta de 14 ani, 
p.arcurgînd toate, treptele mă
iestriei profesionale, de la uce
nic la oțelar topitor șef. Vasilc 
Iusan, fiu de țărani cooperatori 
din Sinpetru de Cimpie — ju
dețul Mureș —. a plecat din. 
satul său la Cimpia Turzii, do
rind „din. tot sufletul*4 să se 
facă oțelar. După absolvirea 
școlii profesionale este reparti
zat în producție la Combinatul 
siderurgic Reșița, ajungind și 
el topitor șef. împreună cu cei
lalți membri ai brigăzii. Aure! 
Lațcu. Predrag Rachici. Ilie 
Ghimbir, Ion Cenade sau Ion 
Dumitrașcu au creat la Reșița 
o tradiție. O tradiție ce nu se

dezminte de ani de zile. O tra
diție confirmată zi de zi, șarjă 
de șarjă.

Cele mai pretențioase oțeluri 
aliate,aproape în totalitate pro
ducția de oțeluri aliate a com
binatului, se încredințează a- 
cestor tineri. Aici, în „cuptorul 
tineretului*4 au fost elaborate 
șarjele de oțel pentru construc
ția podului Giurgeni — Vadul 
Oii. Aici se realizează oțelul 
pentru cutiile de viteză ale 
autoturismelor ..Dacia 1 300*4, 
pentru autocamioanele Ro- 
man-Diesel, . pentru tractoare
le produse la Brașov.

Inginerul Antonică Dijmă
rescu, tînărul șef de secție, îmi 
vorbește cu căldură de această 
brigadă, de tinerii oțelari de la 
cuptorul tineretului : „Este de 
departe una dintre cele mai 
bune brigăzi din oțelărie. Fără 
nici un fel de exagerare acești

DAN VASILESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

r Din cronica întrecerii socialiste
Q OAMENII MUNCII ROMÂNI. MAGHIARI ȘI GERMANI din 

județele Brașov, Sibiu și Covasna au consemnat în graficele între
cerii socialiste desfășurate în cinstea zilei de 23 August succese de 
prestigiu. în primele șapte luni ei au realizat o producție globala 
suplimentară in valoare de aproape un miliard lei. Aceste sporuri 
au fost obținute în cea mai mare parte pe seama creșterii produc
tivității muncii.

Potrivit datelor centralizate la direcțiile județene de statistică, 
cele mai mari sporuri s-au înregistrat în sectoarele construcțiilor de 
mașini, metalurgiei, chimiei, prelucrării lemnului, industriei ușoare 
și alimentare. Colectivele industriale din județele Sibiu și Covasna 
au raportat, totodată, și realizarea angajamentelor in întrecerea 
socialistă pe întregul an.

Bilanțul încheiat mai include succese remarcabile pe linia diver
sificării producției, economiei de materiale și materii prime, redu
cerii prețului de cost.

materiale și materii prime, redu-

tat 18 tone deșeuri de hîrtie a 
căror valoare se cifrează la 
aproximativ 11 000 lei și alti a 30 
de tineri care au lucrat la în
treținerea viermilor de mătase 
au predat 12 kg gogoși în va
loare de peste 850 lei. (Stela 
Olbati).

• TINERII DE LA I M. SA- 
LINA — TG. OCNA, intimpină 
cea de a 32-a aniversare a eli
berării patriei cu rezultate re
marcabile. Numai in ultima lună 
au livrat peste plan 700 tone 
sare solidă. O contribuție deo
sebită la obținerea acestui suc
ces au avut-o și tinerii din sec
ția condusă de ing. Mijea Cer
nea, din schimburile maiștrilor 
Ion Ștefănică. Jenică Burnisi, 
Ștefan Azidăriței. Gheorghe 
Parincu și Iosif Benedect. (Cor
nel Galben).

Tinerele de la întreprinderea 
de transformatoare mici din 
Filiași, județul Dolj, sint pre
ocupate nu numai de indepli- 
nirea sarcinilor de plan, ci și 
de ridicarea continuă a cali
tății produselor pe care le 

realizează.

• 1 500 DE TINERI au parti
cipat la acțiunile in sprijinul 
producției, organizate pe ogoa
rele județului Harghita in ve
derea sărbătoririi zilei de 23 
August. S-a lucrat in special la 
întreținerea culturilor de po
rumb. cartofi și sfeclă de za
hăr. la cositul si transportul fi
nului. precum și la amenajări de 
pășuni. Valoarea lucrărilor efec
tuate pe un total de 66 ha se 
estimează la aproximativ 1500 
lei. (Mihail Groza).

• LA FILATURA DE IN ȘI 
cînepA din fălticeni, din 
inițiativa comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, săptămînal, 80 de 
tineri sint antrenați la acțiunea 
de desfacere a frhighiilor în 
afara orelor de program. Prin 
această activitate, • se reintro
duc în procesul tehnologic im
portante cantități de fibră. Un 
rezultat meritoriu pentru har
nicul colectiv al întreprinderii 
care s-a angajat cu responsabi
litate în aceste valoroase acți
uni de muncă patriotică în spri
jinul producției. (Ileana Podo- 
leanu).

• LA ÎNTREPRINDEREA DE 
STICLĂRIE MENAJ DIN BIS
TRIȚA a fost organizată in 
cinstea sărbătorii de la 23 Au
gust o zi de muncă patriotică. 
Valoarea lucrărilor efectuate de 
cei 300 de tineri antrenați în 
această acțiune depășește suma 
de 16 000 lei. (loan Cosma).

c» 380 DE LTECIȘTI de la 
I.C.R.N.U. — Tulcea au rapor
tat în cinstea apropiatei sărbă
tori un succes remarcabil : rea
lizarea unor piese de schimb în 
valoare de circa 70 000 lei. (Mi
hai Pintilie).

o 250 DE TINERI din între
prinderile județului Timiș au 
colectat 80 de tone deșeuri me
talice în valoare de 16 mii lei ; 
180 de tineri și elevi au strîns 
plante medicinale în valoare de 
1 500 lei ; 90 de tineri au colec-

între comunicarea „bilanțului pe echipe" și ieșirea din șut, 
minerii pregătesc o nouă zi record de producție și calitate.

ZIUA MINERULUI"

în pagina a 2-a - relatările redactorilor noștri 
din județele Mureș, Teleorman și Satu Mare

CONȘTIINȚA ISTORIEI

Două lucrări 
dedicate lui 

MIHAI VITEAZUL
(IN FAG. A 2-A)

Ministerul Educației 
și Invâțâmîntului 

anunța câ se va organiza 

la 3 septembrie

UN NOU 
CONCURS 

DE ADMITERE
IN INVATAMINTUL

SUPERIOR
(amănunte in pag. a 3-a)

La porțile 
viitorului

„Educarea tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de națio
nalitate, și în primul rînd a ti
neretului. în spiritul dragostei 
față de țară și al patriotismului 
revoluționar, socialist, constituie 
o îndatorire permanentă care 
trebuie să ocupe un loc central 
în întreaga 
culturală**. 
Congresul educației politice și 
al culturii ............. “. '
Nicolae. Ceaușescu. secretarul 
general al partidului. Educarea 
patriotică reprezintă axul cen
tral al formării omului nou. te
meiul atitudinii sale 
lectivitatea în care 
față de muncă.

Trecutul, istoria 
ruințele și suferințele înaintași
lor. marile personalități care au

activitate politică și 
spunea recent la

socialiste tovarășul 
Ceaușescu.

fată de co- 
viețuiește.

patriei, bi-

Acolo unde munco se măsourâ in „nopti-iuminâ
Un drum - tăiat de mici pi- 

riiașe de află: Prin parbrizul 
„Man“-ului, biciuit de ploaia 
cdrd nu mai contenește de 
citeva zile încoace, descopăr 
deschiderea minei. Zece 
trepte tăiate în stincă, patru 
oameni care manevrează va- 
goneții de minereu, șirul de 
basculante, cu șoferii nerăb
dători să ia in piept drumul 
pină la flotație. Pe drum îmi 
aduc aminte de discuția pe 
care am avut-o cu directorul 
Exploatării miniere Rodna. 
inginerul Igor Bădașcu, omul 
care de 24 de ani străbate 
kilometrii, mereu meri mulți, 
ai abatajelor și galeriilor de 
exploatare.

— Anul acesta este pentru 
mina Rodna un- an de coti
tură : a început introducerea 
masivă in abataje a unor noi 
tehnologii de exploatare cu 
randamente mult mai 
mari, cu viteze de inain-

tare net superioare. Pri
mele luni- de lucru cu 
aceste utilaje au arătat că 
oamenii . se adaptează des
tul de ușor la noile con
diții de muncă," că foT,oSesc 
la, yniaximum .avantajele ofe
rite de noile tehnologii. în 
primul- semestru al anului, 
ca să dau' un .exemplu., pla
nul de producție a fost de
pășit cu un milion lei la 
producția globală și cu, un 
milion la producția marfă. 
Și, asta in condițiile in care 

' am dislocat și am transferat 
utilaje și mașini in tot peri
metrul exploatării. Sintem 
pregătiți pentru realizări cil 
mult superioare. ' întru'ciț și 
sarcinile de producție din ul
timul an al cincinalului vor 
fi de trei ori mai mari față 
de planul de producție pe 
acest an. în acest sens am 

~ trieriis deja la calificare 200 
de tineri din comunele apro-

piate exploatării (Arieș, Ma- 
ieru, Singeorz Băi ș.a.).

Mai sint zece trepte pină 
la gura minei Valea Vinului. 

. Alături — loan Sohorca, 
secretarul comitetului U.T.C. 
la E. M. Rodna. Mergem

spre lentila 4 — Terezia, „lo
cul cu cea mai. mare con
centrare de tineri" — vorba 
lui. locul in, care s-a intro
dus nu demult o .nouă teh
nologie de exploatare a mi
nereului. Prezenți lingă com
plicatele agregate de înain
tare. încărcare și transport, 
tinerii Traian Plug, Adam 
Rob și șeful de brigadă, 
tinăr și el, Leon Steopan. -

— în primele lufii am mers 
mai greu. îmi spune șeful 
de brigadă. Nu lucraserăm ni
ciodată pe astfel de utilaje, 
iar metoda de lucru era cu 
totul 
luni 
mita 
luni.___ __T.__ -----
„rodaj", deveniserăm stăpini 
pe toate secretele noii me
tode. în mai, am avut o de
pășire de 15 la sută față de 
plan, in iunie — 1$ la sută, 
iar luna trecută o depășire 
de 22 la sută. Vom face tot 
ceea ce ne stă in putință 
astfel incit planul pe luna 
august să fie depășit cu 
24—25 la sută.

Dar brigada lui Leon 
Steopan nu este singura ca
pabilă să realizeze producții 
spectaculoase. în acest ten
tacular loc de muncă, unde 
efortul se măsoară in ..nopți- 
luminâ", numeroase echipe

deosebită. Timp de 2—3 
ne-am menținut la li- 

planului. Două-trei
doar atit. După acest

de tineri sau conduse de 
neri mineri ridică zi de 
ștacheta recordurilor.

. într-una din zilele trecute, 
echipa condusă de Simion 
Bțita (lentila 3 A) a depășit 
norma zilnică cu 10 la sută. 
24 de ore mai tirziu, tinerii 
din echipa lui Gherasim Bu- 
reacă (lentila 6. orizontul 
Negomuk) raporta o depă
șire de 12 la sută față de 
norma zilnică stabilită. Dar 
și acest record a fost de 
scurtă durată. în ziua ime
diat următoare. ..băieții" lui 
Buta realizau o producție cu 
14 la sută superioară celei 
inscrise in planul zilnic al 
echipei.

Dincolo .de pinza de lu
mină a zilei, se , nasc 
matile recorduri miniere. Mai 
mult minereu pe unitatea de 
timp, mai mult minereu pe 
post.

PAVEL PERFIL

ti- 
zi

de Dan Berindei

Din nou! peisaj al orașului Zalău.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Fata care n-a
un răsărit de

Hoțărît, 99.99 la sută. din cei 
care poposesc pe litoral vin aici 
și pentru a vedea răsăritul soare
lui — această superbă, amplă 
respirație de culoare, imposibil 
de încopciat în cuvinte și nu
mai cu ’ sufletul mărturisită.

Dar restul, restul de 0.01 la 
sută ? Un rest de excepție. O 
excepție care, de data aceasta, 
nu mai posedă calitatea de-a 
întări regula.

Pe cine reprezintă, la urma 
urmei, acest procent de 0,01 la 
sută, încăpățînat în a disprețui 
întilnirea cu zorii ? Sint în
ghesuite aici, ca intr-o cutie a 
Pandorei, citeva duzini de indi
vizi ademeniți la țărmul mării 
nu de farmecul vacanței după 
un an de muncă, ci de mirajul 
ieftin și crispat al unei posibili
tăți de învîrtit o afacere in 
dunga obscură a zidarilor, de 
căutat un trai pe degeab*. Sint 
tot felul de „bișnițari*4 și misiți 
de două parale, negustori de 
cozi de funii, ochelari cu ramă

metalică și ciorapi italieni, „țipi 
deștepți*4 de, două șchioape „ca.- 
pabili*4 să scoată banul și din 
piatră seacă. Și mai sint ..flu- 
turașii de noapte44, fete fără nici 
un căpătîi, localnice sau de 
aiurea venite, tentate de trai 
duțce și aventură plătită cu 
nopți de insomnii la comandă, 
măsurîndu-și rarisimele plăceri 
cu paiul bleu de la oranjadă și 
kilometrajul de două ceasuri al 
unui Fiat-sport. O faună pestri
ță și bolnavă, hălăduind numai 
pe cărările nopții, pentru ca la 
întiiul zvon al luminii să se Îm
prăștie. care pe unde-apucă. la 
repezeală, ca niște stoluri de li
lieci cu echilibrul în vrie pri
mejdioasă.

Emilia Rouă este un astfel de 
„liliac**. Are aripile obosite ca 
două păstăi de fasole din care 
au zburat boabele, chipul boțit 
cu fard strident și asudat, iar 
pe șănțulețele do sudoare lu
cesc, negru. închip:,:ri de feri
cire galopantă. Stăm de vorbă

văzut
soare
într-o stație pustie de autobuz, 
din preajmă vine zvon de ală
muri in demolare, semn c-a tre
cut de miezul nopții și la bar 
programul s-a terminat, lăsind 
pe „fericiții truditori*4 ai lince- 
zelii in brațele norocoase ale 
dansului de final.

— Azi am avut o zi proastă, 
mi se adresează „profesional- 
amical“ Emilia, stînd cind pe un 
picior, cind pe celălalt, ca o 
barză nedumerită, speriată. Că 
dacă nu era Gineta să-și. înfigă 
farurile ei de Mercedes în tip. 
tipul era al meu și-acum nu mai 
așteptam căruța de noapte. Da
ce. parcă eu n-aveam clipitori 
frumoși ?!...

Mă dumiresc că i 
ochi și-o privesc i 
Emilia Rouă. Da, j 
moși Emilia, de 
profund și senin, 
abține s-o întreb :

ION ANDREIȚĂ
(Continuare In pag. a ll-a)

este vorba de 
mai atent pe 
are ochi fru- 
un albastru

Nu mă pot

Zilnic, in orașul - Vaslui, • sute 
de tineri din întreprinderile și 
școlile orașului participă la di
ferite lucrări de amenajare a 
străzilor și spațiului verde pe 
principalele artere cum sint bu
levardul Ștefan cel Mare și stra
da 6 Martie. Peste 200 de tineri 
de la Grupul școlar de pe lingă 
întreprinderea de ventilatoare 
și instalații de ventilații, intre 
care Lucia Potop. Dana Cio- 
banu. Eugen Munteanu, Silviu 
Epure, execută diferite săpături, 
amenajează șoseaua spre Huși. 
De la Silviu Epure aflăm că e- 
levii acestui grup școlar-mun- 
cesc aici de mai bine de două 
săptămini cu un efectiv zilnic 
de 50 de tineri, iar duminica nu
mărul participanților se ridică 
la peste 200. Alături de elevi, 
alți o mie de tineri de la între
prinderea de confecții, între
prinderea de prelucrare a lem
nului, I.J.G.L. și din alte insti
tuții ale orașului, grăbesc mer
sul lucrărilor. Tineri ca Ecate- 
rina Constgndache, 
că, Mircea Cosma. 
cop, Gheorghe Trif 
niți după orele de 
șantierul orașului, 
tineri din oraș se

Viorica Bir- 
Traian Pri- 
pot fi intil- 
program pe 
Alți 150 de 

deplasează
pină in comuna Tovacu, unde 
string zilnic cite două tone de 
plante medicinale.

O. MARIAN

în Editura politică a apărut volumul

CONGRESUL EDUCAȚIEI POLITICE 
Șl AL CULTURII SOCIALISTE

2-4 iunie 1976

ilustrat paginile istoriei, expli
cația însăși a devenirii noastre 
se regăsesc pentru fiecare în 
cartea veșnică a existentei isto
rice a poporului.- Nimeni nu 
poate fi indiferent, nimeni nu 
pcate trece nepăsător pe lingă 
urmele .unui trecut nemuritor, 
care explică înseși prezentul so
cialist al zilelor noastre, biruin
țele contemporane. Mărturii 
peste milenii și veacuri ale per
manenței și continuității poporu
lui român, ale civilizației pe 
care el a reprezentat-o in a- 
ceastă parte a lumii, ale simțu
lui său artistic si mai presus de 
orice ale nezdruncinatei sale 
legături cu pămîntul ancestral, 
monumentele de piatră înălțate 
încă sub ochii noștri sint mar
torii unei deveniri istorice dar 
și punți de legătură intre tre
cut. prezent și viitor.

..Cultivînd recunoștința și pre
țuirea fată de strămoși — se a- 
rată în rezoluția recentului con
gres —. care cu sacrificii și 
jertfe uriașe au aoărat ființa 
națională a poporului, au nur- 
iat steagul luptei pentru liber
tate $i neatirnare. pentru drep
tate națională si socială, actiyi- 
tatea de educație trebuie să să
dească in conștiința oameni
lor sentimentul răspunderii față 
de moștenirea înaintașilor(, al 
hotărîrii de a duce mai departe, 
in noile condiții. istorice, făclia 
progresului si civilizației pe nă- 
mîntu! României*4. Răspundem 
fată de înaintași, față de jert
fele si dăruirile lor. Nu -nutem 
să ignorăm ceea ce au zidit ei, 
ceea ce au reprezentat ei în is
toria umanității. Sintem datori 
a le cinsti ooera. a-i respecta 
si.a ne strădui să ducem mai 
denarte. in condițiile socialismu
lui biruitor, făclia progresului și 
civilizației.

Istoria ne dă temei de opti
mism. de încredere nețărmurită 
în puterile poporului, in capaci
tatea noastră de a înfrunta orice 
greutăți și de a le infringe. 
Dirzenia românilor este una din 
marile învățături pe care ne-au 
transmis-o înaintașii, o dată cu 
îndemnul de a înfrunta cu frun
tea sus fără șovăială și cu dă
ruire de sine ceea ce s-ar îm
potrivi devenirii noastre firești. 
Istoria ne mai învață că totdea
una dreptatea este pină la urmă 
biruitoare, că niciodată neade
vărul și nedreptatea n-o pot In
fringe in fata marelui si veșni
cului tribunal al evoluției uma
nității. Și tot istoria ne mai 
dezvăluie că omenia a fost una 
din trăsăturile dominante ale 
înaintașilor noștri, că străini

(Continuare in pag. a Ilî-a)
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Manifestări
în cea de-a

cincea zi

• „Aleea priete 
iiiei<4-o simboli
că acțiune de 
muncă voluntară

artistice de tine-
ret sovietice par
ticipante la intil- 

nire

Credincioși cauzei
lui Lenin

și a partidului
E. TEAJELNIKOV,

prim-secretar al C.C. al U.T.C.L.
Popoarele și tineretul din Uni

unea Sovietică și Republica So
cialistă România dezvoltă legă
turile prieteniei trainice și tra
diționale. colaborarea multilate
rală. Comsomoliștii, tineretul 
sovietic au primit cu o deosebi
tă satisfacția rezultatele întilni- 
rii din Crimeea a secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S.. tova
rășul Leonid Ilici Brejnev. și 
secretarului general al P.C R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
care va servi întăririi în conti
nuare a frăției revoluționare și 
solidarității popoarelor din ță
rile noastre.

In spiritul relațiilor frățești, 
de întrajutorare și înțelegere 
reciprocă, formate de-a lungul 
timpului intre partidele și sta
tele noastre, se întăresc și se 
dezvoltă legăturile prietenești 
dintre Comsomolul leninist și 
Uniunea Tineretului Comunist 
din România. O dovadă grăitoa
re a acestui fapt o constituie în
tilnirea prietenească dintre tine
retul sovietic și tineretul român, 
care se desfășoară in aceste zile 
pe pămîntul ospitalier al Româ
niei socialiste. Ea a devenit o 
demonstrație elocventă a fideli
tății tinerei generații din 
U.R.S.S. și R.S.R. față de

glorioasele tradiții revoluționare 
ale P.C.U.S. și P.C.R.. ale po
porului sovietic și poporului 
român. steagului biruitor al 
marxism-leninism’ului și inter
naționalismului proletar.

Fiecare din noi a primit cu un 
sentiment de profundă recunoș
tință ți gratitudine cuvintele 
salutului cordial-al secretarului 
general al C C. al P.C.U.S.. to
varășul Leonid Ilici Brejnev, și 
mesajului secretarului general 
al P.C.R.. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. adresate participan
ților la întilnirea prietenească.

Reprezentanții Comsomolului 
leninist, ai tineretului sovietic 
aflați in țara dumneavoastră fac 
cunoștință cu un viu interes cu 
viața, munca și arta tineretului 
din România, se bucură de 
succesele dumneavoastră obți
nute in făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
in realizarea hotăririlor Congre
sului al XI-lea al P.C.R. și cele 
ale Congresului al X-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist.

Unitatea de scopuri și idea
luri, fidelitatea față de cauza 
comunismului reunesc eforturile 
a milioane de tineri și tinere

(Continuare în pag. a lll-a)
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Legumele — 
in cantități sporite 
și cit mai repede 

la consumatori
La Păulești, în 

cinătate a- zonei 
municipiului Satu ___ .
cele 100 de hectare ale fermei 
legumicole a cooperativei agri
cole de producție. în acest an 
legumicultorii din Păulești s-au 
străduit’ nu nu.mai să mărească 
suprafețele cultivate cu legume, 
ci să și planteze o gamă cît 
mai variată de, zarzavaturi care 
să fie livrate pe piață în tot 
timpul anului pentru a putea 
satisface astfel, calitativ și can
titativ, solicitările populației. 
Așa se explică faptul că, pe 
cele 100 de hectare, au fost 
plantate tomate timpurii, tomate 
de vară-tcamnă, varză timpu
rie, varză roșie, ardei gogoșari. 
2rdei gras, conopidă timpurie și 
de toamnă, gulii etc. O aseme
nea structură a culturilor im
pune un volum sporit de 
muncă, o activitate susținută in 
tot cursul anului. Buni gospo
dari. legumicultorii din Păulești, 
după ce au livrat întreaga pro
ducție de zarzavaturi timpurii, 
au plantat in ’ cultură succesivă 
20 de hectare cu varză de 
toamnă.

în prezent, recoltatul se des
fășoară ritmic, livrările se fac 
în cantitățile prevăzute în gra
fic. Pină in ziua raidului nos
tru, păuleștenii livraseră 172 
tone de varză timpurie, 20 tone 
conopidă, 2 tone tomate timpu
rii și o tonă de ardei gras.

în prezent, alături de întreți
nerea culturilor succesive, prin
cipala lucrare o constituie recol
tatul. care aici începe odată cu 
primele ore ale dimineții. Zil
nic, pe poarta fermei camioa
nele centrului de legume-fructe 
se îndreaptă către fabricile de 
conserve, către magazinele de 
desfacere pline de rodul bogat 
al grădinelor de legume.

imediata ve- 
industriale a 
Mare se află

D. ALEXANDRU

PE FRONTUL RECOLTEI

SECERIȘUL
9

pe ultimele suprafețe
Situația operativă a lucrări

lor agricole din județul Mureș 
se modifică de la o zi Ia alta. 
Așa este și firesc. Cifrele trans
mise din fiecare comună a ju
dețului evidențiază rezultatele 
obținute de toți locuitorii sate-r 
lor în bătălia pentru încheierea 
cît mai grabnică a secerișului. 
Folosirea fiecărei ore bune de 
lucru,' utilizarea la capacitate a 
mașinilor agricole, ă combinelor 
în special, e deviza sub care se 
acționează în- fiecare coopera
tivă agricolă de producție. Fap
tul a devenit realitate. Ne con
vingem comparînd cifrele. Rit
mul planificat este depășit zil
nic cu 500—600 hectare. Se es
timează astfel că cele peste 
20 000 hectare de griu vor fi se
cerate în maximum 5—6 zile 
bune de lucru. Angajamentul 
cooperatorilor, al mecanizato
rilor \nu se oprește însă aici. 
Recolta e bună și pentru a o 
stringe fără pierderi nici un 
efort nu este prea mare. „Ba
remul de la care începe lupta 
pentru stabilirea fruntașului zi
lei, ne informează 
Szakacs, secretarul 
U.T.C. Voivodeni, 
pentru mecanizatorii
pe combinele „Gloria",, 
tone. Nu este un racord.
mărul celor care depășesc 35—10 
tone este mare și aici și in alte 
unități".

Intr-adevăr, aceștia pot fi în- 
tilniți cu zecile în cooperativele 
din raza consiliilor intercoope- 
ratiste Band, Zău de Cimpie,

Sărmașu, Luduș, Acățari, Tg. 
Mureș- unde recoltatul griului se 
află în stadii avansate. Dacă re
zultatele obținute in unitățile 
componente ale consiliilor amin
tite evidențiază o burtă organi
zare a muncii, în altele, cum 
smt’ €.A.P. Batoș, Laslău, Vii- 
șoara, Breaza, Băla, Mărculeni, 
se impun măsuri de urgentare a 
secerișului.

Stringerea cit mai grabnică a 
recoltei de pe întreaga supra
față cultivată cu griu continuă 
să stea în atenția organizațiilor 
de tineret. „Pentru ca aportul 
uteciștilor in actuala campanie 
— ne spune tovarășa Angela 
Dorobanțu, prim-secretar al Co-

mitetului județean Mures al 
U.T.C. — să fie cit mai substan
țial, organizațiile U.T.C.. de la 
sate au constituit peste 500 de 
echipe mixte formate din coo
peratori, elevi și siudenți aflați 
în vacanță. Aceștia deservesc 
combinele, eliberează terenul, 
transportă și depozitează recol
ta. In plus, un însemnat număr 
de tineri din cadrul S.M.A-. lu- 
crînd în cadrul celor 60 ateliere 
mobile, asigură 
nare, la 
mașinilor 
rata zilei

buna funcțio- 
capacitate maximă, a 
agricole pe toată du
de muncă-.

MIRCEA BORDA

întreținerea
celei de-a doua culturi

Un mare erou al istoriei noastre

• Mihai Viteazul
de Manole Neagoe

• Istoria lui
Mihai Vodă Viteazul
Domnul Țării Românești

de Ion Sîrbu

Alexandru 
comitetului 
este aici, 
ce lucrează

30 de
Nn-

în podgoria Ștefănești-Argeș
în fiecare an, cînd urgentele 

campaniei agricole o cer. între
prinderea de cercetări hortiviti- 
cole Ștefănești — Argeș devine 
un adevărat șantier al tinere
tului. Așa este și acum, cînd 
-'«vii piteșteni, organizați în 
rabere de muncă, lucrează in- 
•tns la legatul viței de vie. Pină 
in prezent.au acționat «aici elevii 
de la Liceul „Zinca Golescu" 
intreg efectivul) și cei de la 

Liceul nr. 4. Ei sint de fapt și 
cei care au.. „fixat" normele de . 
lucru, inițiind astfel întrecerea 
brigăzilor pe parcursul vacan
tei. De la început, elevii res
pectivi au depășit normele ce
rute. marea majoritate realizind 
numeric pînă La 300 butuci de 
vită de vie pe zi. Cifra a ră
mas în catalogul muncii o „notă" 
<ore care tind și colegii lor de 
ia Liceul mecanic Colibași, Li- 

ul „Nicolae Bălcescu1*, Școa- 
a profesională Ștefănești și . 

pentru toți ceilalți pină la 
5 000. care vor lucra în această 
tară, in podgoriile Ștefănești-

și Băiculești). Ei recoltea- 
sortează legumele și truc* 
execută operațiile de pa
și stivuit, care.ni

Sursă importantă 
pentru obținerea 
unor producții spo
rite de porumb boa
be. legume si fura
je. suprafețele insă- 
mințate cu a doua 
cultură asigură, tot
odată. o mai bună 
punere in valoare a 
pămintului. folosirea 
intensivă, rațională 
a fondului funciar. 
Conștienți de aceste 
avantaje, hotăriți să 
obțină recolte cit 
mai mari, cooperato
rii teleormăneni a- 
cordă in aceste zile 
o atenție deosebită 
întreținerii, culturilor 
semănate în miriște. _____
Mecanizatorii ce de- .ritmul 
servesc cele două 
cooperative agricole 
de producție din co
muna Țigănești, de 
pildă, au efectuat 
deja prima prașilă 
mecanică pe 230 de 
hectare semănate cu 
porumb în cultură 
succesivă. Aceeași 
lucrare se desfășoa
ră din plin și la co-

operativele agricole 
de producție Brin- 
ceni. Beiu și Storo- 
băneasa. Președinte
le consiliului inter- 
cooperatist. ing.
Gheorghe Sare, re
marca faptul că plo
ile din ultima vre
me au stimulat dez
voltarea plar.telor. a 
porumbului in cul
tură dublă îndeosebi, 
dar. in același timp, 
au crescut și buruie
nile. Iată de ce în 
toate unitățile de pe 
raza consiliului in- 
tercooperatist au 
fost .repartizate trac
toare și utilaje în 
număr suficient, de 

și calitatea 
execuției acestei lu
crări depinzind in 
bună măsură dez
voltarea viguroasă a 
plantelor. nivelul 
producjiilor ce 
vor obține.

O preocupare 
mi Iară pentru 
cutarea la timp 
lucrărilor de int 
nene a cultu

am

Se împlinesc în acest an 375 
de ani de la ultima bătălie și 
ultima victorie a lui Mihai Vi
teazul (Gurăslău, 3 august 1601) 
și tot pe atîția de la cumplita 
sa moarte (Cimpia Turzii, 19 au
gust 1601).

Faptul nu putea trece neob
servat. El a fost reac
tualizat prin publicarea re
centă a două masive monografii 
consacrate vieții și luptelor ce
lui ce a realizat pentru intîia 
oară unirea tuturor românilor.

• Prima dintre aceste mono
grafii aparține istoricului bănă
țean Ion Sirbu (1865-1922) și 
cuprinde volumele I și II (par
tea D din marea lucrare de
dicată de acesta lui Mihai Vi
teazul în anii 1904 și 1907. fiind 
astfel o reeditare, iar a doua ti- 
nărului istoric Manole Neagoe. 
cunoscut și apreciat pentru nu
meroase alte lucrări închinate 
istoriei poporului român.

Monografia lui Ion Sirbu a fost 
retiDărită de Editura ..Facla" de 
Ia Timișoara, ediția fiind îngri
jită de medievistul Damaschin 
Mioc și prefațată de profesorul 
Stefan Ștefănescu. directorul In
stitutului de istorie ..N. Iorga". La 
taza scrierii lui Sirbu »e află 
temeinicele sale investigații În
treprinse în anii 1899—1902 la

tuia, cuprinde evenimentele 
domniei lui Mihai de la urca
rea sa pe tron (1593) și pînă la 
intrarea triumfală în Alba Iulia 
(1 noismbrie 1599). Partea finală 
a lucrării, — partea a Il-a a 
volumului II și volumul al 
III-lea — ce urma să cuprindă 
bătăliile eroului pînă la tragi
cul său sfirșit. deși a fost scri
să în întregime, n-a mai putut 
fi tipărită, ea pierzindu-se în 
tulburările ce au urmat primu
lui război mondial.

Datorită amplei sale documen-

Fără a avea puterea de expri
mare și evocare patetică a lui 
Bălcescu, monografia lui I. Sîr
bu a impus prin documentarea 
și sobrietatea ei. ea fiind con
siderată ca una din cele mai re
prezentative scrieri ale timpu
lui.

în noua sa edific lucrarea a- 
duce și un bogat adaos de note 
și precizări, precum și un glosar

- de' expresii bănățene redactate 
de Damaschin Mioc și. totodată, 
prin prefața lui Ștefan Ștefă- 

. nescu, o îndreptățită. încadrare

CARTEA DE ISTORIE
prezentată de prof. dr. Vasile Netea

A

lor. Alți elevi, precum cei de La 
Liceul teoretic Topoloveni. Gru
pul școlar M.I.U. Pitești, Liceul 
„Vlaicu Vodă" — Curtea de
Argeș, sint „ajutoarele" de nă
dejde ale muncitorilor de La
fabricile de conserve- (Topolo-- 
veni 
ză și 
tele, 
letat
volum sporit de muncă 
nuală. Pentru a suplini acest e- 
fort. 300 elevi din orașul Cos- 
tești sint zilnic prezenți la lu
crările de întreținere a porum
bului și viței de vie pe terenu
rile I.A.S. din localitate. O ta
bără pentru strîns petalele de 
trandafiri au organizat și elevii 
cimpulungeni la Stațiunea ex
perimentală Bilcești. De reținut 
că in aceste tabere de muncă 
elevii planifică și coordonează 
singuri întreaga activitate. Re
zultatele pozitive obținute re
levă interesul și participarea 
lor matură la munca producti
vă. (R. VASILE).

„Pasarea de fot“
antologie de lirică hunedoreană

OL !5U
i de a-

FATA CARE N-A VĂZUT 
UN RĂSĂRIT DE SOARE
(Urmare din pag. I) umbra cărora se otră-

arhivfie din Vîfena^ apoi. do
cumentele aflate în arhivele ro
mânești. ea sprijinindu-se astfel 
pe o remarcabilă documentare — 

mai bogată cunoscută pină 
atit internă cit și ex- 
r.ografia istoricului bă-

țări, interpretării profunde și 
totodată încadrării istoriei ro
mânilor in largul ritm al iștoriei 
europene, apariția primului vo
lum al lui Sirbu a provocat la 
vremea respectivă o mare însu-, 
flețire in rindurile opiniei pu
blice. iar Academia Română i.-a 
acordat cel mai înalt dintre pre
miile sale : marele premiu Năs- 

1 turei. Cu același entuziasm a 
- fost primit și volumul al doilea.

Sîrbu impunindu-se ca cel mai 
informat istoric al marelui vo
ievod. N. Iorga considera dealt-, 
fel scrierea istoricului bănățean 
ca o „lucrare foarte prețioasă", 
iar academicianul I. Lupaș. *ca. 
o ..vastă și temeinică monogra
fie".

Principalele capitole ale lu
crării sint dedicate bătăliilor de 
la Călugăreni (1595) și Șelimber 
(1599). in urma cărora Mihai a 
dobindit neatimarea Țării Ro
mânești și apoi unirea Tran
silvaniei.

— Spune-mi. Emilia, ai văzut 
vreodată răsăritul soarelui la 
mare ?

Ușor derutată 
îmi răspunde.

— Nu !
După care își 

tr-o capcană în . 
fără de veste și, in sfirșit, este 
din nou stăpină pe situație :

— Uite ce, scutește-mă cu 
povești de-astea- Sirop.... apa 
de ploaie... romantisme...

N-o „scutesc", dar continui 
ceva mai prudent.

— De cît timp ești pe litoral ?
— De mult.
— Cam de cînd, așa. cu apro

ximație ?
— Ce aproximație, că știu^e- 

xact. De la 1 iunie, cind a în
ceput oficial sezonul.

— Și cit timp mai stai ? Nu 
ți-a expirat concediul ?

— Ce concediu ? Marafeturi 
de-astea au’ ăia de sint in pro
ducție. Eu sint fată subțire, de 
umbră. Așa că voi sta pină se 
încheie sezonul, poate și mai 
tirziu, în septembrie, dacă se 
menține anotimpul.

— Ai mai fost la mare ?
— E al treilea an, sezon de 

sezon. Că pină acum trei ani 
nu-mi dădeau voie babacii sin
gură, și la mare, ascultă la 
mine, că fata le știe pe toate, 
dacă nu vii singură, slobodă ca 
pasărea cerului, e ca și cum 
n-ai veni.

— Și cum reușești să te des
curci, ■ unde dormi ?

— Eh, de-asta nu-mi purta tu 
grijă...

Pun punct aici_ dialogului. El 
a continuat, dezlinat și neutru, 
vreme de un ceas si ceva, în 
așteptarea „căruței de noapte", 
care tocmai atunci rămăsese 
probabil în pană. Și azi, la o 
săptămînă și ceva de la această 
întîlnire nocturnă, mă cutremur 
cind imi amintesc de toate cite 
îmi vorbise, cu aerul acela ab
sent, cu figura nepăsătoare și 
privirile abandonate undeva, în 
gol, străin si opac.

Așadar, mai bine de trei luni 
pe an Emilia Rouă, venită nu se 
știe de unde și plecată așijde- 
rea, și le petrece la mare, in
tr-un decor totdeauna nocturn. 
Sint peste o sută de zile pe care 
le trăiește la un pas de soare și 
n-a văzut măcar un singur ră
sărit. N-a putut. N-a avut cind. 
Cu orele împărțite egal între un 
bar și altul, intre o piscină, un 
pahar de whisky și-un braț mo
latec răsturnat pe volanul unei 
mașini, cu grija veșnic în oase 
să nu scape ocazia, Emilia Rouă 
— Emma, cum se recomandă — 
își cheltuie căznit anii tineri în

de întrebare,

revine, ca din- 
care s-a prins

plăceri la_____________ -
vesc și cele mai rezistente plan
te. De muncă n-a auzit și nici 
nu vrea să audă ; fată subțire, 
„cultă", știe și ceva italienește, 
nu umblă ca ..toantele alea“ cu 
dicționaru-n poșetă. Și-apOi. 
ce ? — nu se poate trăi și-așa. 
nu ies bănuții mai ușor cînd ci
ripești galeș in dreapta și-n 
stingă : un „codru de piine" nu 
se găsește greu dacă știi cum 
să ciripești...

Cum spuneam. Emilia Rouă 
n-a văzut un răsărit de soare. 
N-a avut cînd. Dar nici n-a 
vrut, n-a fost tentată de așa 
ceva. Viața petrecută dintr-^un 
bar in altul, la lumina artifici
ală de seră, cu rostul schimbat, 
fugind de adevărata lumină ca 
de tămîia neagră. făcind din 
noapte zi și din zi cotlon de ză
cere cu storurile trase — i-a 
schimbat Emiliei Rouă și spiri
tul, i-a mutilat capacitatea de 
recepție a lucrurilor pure și cu 
adevărat frumoase, i-a atrofiat 
pînă și emoția de a s% intilni 
cu soarele.

...Și-n timp ce meditam la 
toate acestea, o frină scurtă, de 
motor nervos în doi timpi, scîr- 
țîise prelung ‘în apropiere. Emi
lia Rouă acceptase un Trabant. 
„Pa — imi strigase, trintind 
portiera in urmâ-i. Mi-a făcut 
plăcere de conversație, deși 
Știu cum te cheamă".

Mirosea a benzină arsă și 
știu de ce. dar m-a cuprins 
dor crîncen de zori și de- soare 
izbucnind din valuri.

două decerui 
mtreruptă a cenartuhri Flacăra 
din Hunedoara a coincis ca ed_- 
rarea unei masive antologii li
terare Pasărea de foc. cuprin- 
zind texte de o remarcabilă va
loare. Nu e de mirare, dacă pre
cizăm că in componenta acestui 
cenaclu se află cite va individua
lități distincte. înzestrate nu nu
mai cu un gust literar sigur, 
dar și cu putere de iradiate : 
poeții și traducătorii bmecunos- 
cuți Iv. Martinovici. Dan Con
stantin eseu. Neculai Chiri ea.
Ponderea activității ir. cenaclu, 
judecind după antologie, o de
țin poezia si traducerile. Fără 
să lipsească, proza se arată pu
țin cam est om o a tă. copleșită de 
tentația poematică, deși meriți 
remarcat firescul prozelor lui 
Ion Macovei.

Poezia cenadiștilor necesită o 
analiză mai atentă. Lăsăm, de
liberat. la o parte creațiile (re
editate in mare mă Surăi ale au
torilor consacrati pentru a păs
tră spațiul disponibil tinerei poe
zii hur.edorene. Nehotărită încă, 
poezia lui Valeriu Bărgău ames
tecă simpla descripție a „poe
ziei vieții' cu o ușoară undă 
retorică, clișeele cu notații mai 
personale, precum această ima
gine : ..poezia va fi chipul pur 
al muncitorului crezind I in pu
terea neobișnuita a plantelor / 
in douăsprezece porii de stejar 
ca in doisprezece frați / lun
giți pe pămint ajutind coacerea 
finului". Cu posibilități mai am
ple. se pare. Eugen Evu nu-și 
fixează, totuși, o atitudine li
rică. trădindu-și lesne influ-

nu

nu 
un

SI
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cultură. Gheorgheoe artă
se pe plan

șur i de a
ă emancipare

Cauza ? Comoditatea

a lui Ion Sîrbu — autor și a u- 
nei monografii despre Matei Ba- 
sarab .— printre principalii isto
rici români de la începutul se
colului nostru.

Un- cu-vînt de sinceră laudă 
merită și Editura „Fac-la" pentru 
condițiile grafice excelente în 
care a tipărit vechea .operă a lui 
Sîrbu.

• A doua carte la care ne 
referim este opera unui istoric 
de formație nouă, înzestrat, tot
odată, și cu un .remarcabil țalept 
•literar — Manple Neagoe. Auto
rul ei se distinge. în. același timp, 
si printr-o multilaterală expe
riență literară, el fiind, împreună 

;«cu latinistul Floreâ Fugariu. edi
torul Cronicei lui George Șincai 
și a lucrării fundamentale a lui 
Petru Maior : Istoria pentru în
ceputul românilor în Dachia. 
Monografia dedicată de dînsul 
lui Mihai Viteazul — tipărită de 
editura ..Scrisul românesc" din 
Craiova — este a patra mono
grafie. în ordine cronologică,

consacrată marelui erou. S-ar 
putea astfel crede că înaintașii 
săi N. BălcesCu, Ion Sirbu, N. 
Iorga și P.P. Panaitescu — so
mități indiscutabile ale istorio
grafiei române — au epuizat in
treg materialul referitor la ,,A- 
chilele" românilor, la furtuna sa 
istorică și la marele dar făcut is
toriei românilor : Unirea lor, 
unirea Țării Românești, a Tran- 

! silvaniei și a Moldovei sub un 
singur sceptru.

Manole Neagoe a izbutit to- 
i tuși în cele 19 capitole ale căr

ții sale. împletind în mod stră
lucit eseul evocativ cu docu- 

. mentarea istorică, bibliografia 
veche cu bibliografia nouă — în 
carte sint utilizate și citate toa
te izvoarele cunoscute pină la 
1 mai 1975 — să creeze o vi
brantă și proaspătă imagine e- 
roică a lui Mihai, să dea acțiu
nii sale o înlănțuire și o expli
cație pe cit de elocventă cu pri
vire la geniul său, tot pe atit 
de concludentă în raport cu 
sensul și cu idealurile istoriei 
poporului român.

Ca și pentru Bălcescu. pentru 
tinărul istoric Mihai Viteazul e 
imaginea desăvîrșită a curaju
lui, o personalitate captivantă, 
unul din marii eroi ai lumii. în 
capitolul final al lucrării — 
Faima Iui Mihai Viteazul — 
eroul român e considerat, citin- 
du-se numeroși scriitori și isto
rici străini, ca unul „din cei mai 
viteji, puternici,-valoroși și înțe
lepți principi ce trăiesc azi".

Remarcăm, de asemenea, soli
ditatea celor două, capitole des
tinate problemei țărănești și pro
blemei unității Țărilor Române.

Cartea lui Neagoe Manole e o 
carte scăpărătoare, temeinic in
formată, pasionantă — a carte 
pentru tineret.

der»*ă2uie 
poeme 
eelelal:®. o senabthtat 

ință a versificației, 
travaliu sporit pentru a ajun

ge la un Iman propriu. Tinărul 
otelar loan Radu Igna. ta eroda 
unor poeme de un prozaism 
dezarmant, atinge adesea ac
cente vibrante fără să apeleze 
la un patetism de circumstar.tă- 
Cîtăm. in întregime. poemul 
-Tineri oțeian* : _Ei iși ard de 
tineri trupurile / ș: cămin de 
jăratec ' rotindu-ri efigiile ' pe 
fetele timpului / și necugetir.d 
depărtările — f ii poți auzi / în 
metalul pur de clopot / ori in 
transparenta fintinii / și fără să 
țină seama de ecou / trec prin 
mani-rod ' si trec printre statui 
neatinri". Semne promițătoare 
se *Eâ si in grupajele altor ti
neri poeți ca Marin Porumb, 
Nicolae Crepeea. Mariana Pân- 
daru ete.

în totul antologia Pasărea de 
foc prinde pulsul unei epoci și 
al unei generații iar. in planul 
valorii literare, polemizează cu 
prejudecata Literaturii „provin
ciale".

DORU MIELCESCU

a desființa cercul de artă plas- 
tică (dealtfel unicul in oraș 
destinat îndrumării și stimulă
rii creației amatorilor). Moti
vele ? Să le înșirăm și noi așa 
cum ni le-a oferit directorul 
Casei de 
Pindxh : :

— „Amatorii au absolvit deja 
cursurile cercului" (deci, ama
torii nu ma- au nimic ae în
vățat ! !). ..Sta tem foarte aglo- 
z&erati. astm prea multe acti
vități la celelalte cercuri, repe
tiții etc". „Nu avem specialiști 
care să conducă cercul", ,.Ne-am 
gindit că este mai bine să 
sferăm cercul de artă in 
Acolo, vă asigurăm, dă 
lente rezultate".

Explicații, după cum se _____
constata, fragile, care nu jus
tifică actul desființării cercu
lui, explicații care evocă, des
tul de transparent, o singură 
cauză : comoditatea l

tran- 
școli. 
exce-
poate

C. R. CONSTANTINESCU

ied:

Cmtati in șoaptă, 
să nu se audă textul!

ceritatea cuvintului (a gîndu- 
lui), căutam „cuvintul potrivit" 
care să exprime o emoție au
tentică. căutam reperele de cuget 

-si simțire ale. omului obișnuit. 
Omul vorbește și cîntă și ace
eași bucurie cu care trăiește. 
Dar a vorbi fără să comunici 
sau a mima cîntecul. a-ți chel
tui eforturile intr-o nefastă 

. demonetizare a cuvintelor si 
emoțiilor înseamnă mai mult 
decit o neglijență, reprezintă 
aproape un fapt antisocial.

Dar .jiu e ușor", dună cum 
stnine cîntecul. cu excepția cîtor- 
va creații care au virtuțile poe
ziei, ne-am rătăcit în „pădurea 
fără de sfirșit" a banalității, lo- 
vindu-ne de „mereu aceleași cu
vinte", sintagme și expresii 
mirosind a indigo. Dar origina-

Cu mari
jinul și bunăvoința cunoștințe
lor am reușit să intrăm in po
sesia Cintecului preferat, cule
gere ce cuprinde texte de mu
zică ușoară tipărită recent de 
Editura muzicală in frumosul 
tiraj de 17 840 exemplare. Fără 
să ne fi așteptat la cine știe 
ce revelație. fiindcă, de ce 
n-am recunoaște-o. aparițiile 
precedente ne-au convertit la 
scepticism, nădăjduiam ca, în 
cele 60 de texte, sa ne intilnim, 
totuși, cu r-oi Înșine. Cu un 
stroo din infinitatea trăirilor și 
stărilor noastre. Acel strop des
prins cu har (și qu bun simt) 
dm izvorul vieții, care să se 
Întoarcă limpede, fără dificul
tate printre noi: cântecul pe 
care U murmurăm. Căutam sin-

sacrificii, cu spri-

litatea ? Greu de vorbit despre 
ea în cazul de față. Căci 
„Toata ziua, bună ziua / Mă-n- 
tîlnesc cu tine / Să văd ochii 
tăi prea des / Cred că nu 
bine". Cutremurătoare confe
siunea lui Mihai 
nu ? Sau aceea 
„delectează" Angel 
Romeo Iorgulescu :
Nu ți-am spus / Dar te șiiu de 
mult ! / Cînd dragostea, / Doar 
în visul meu, / înflorea... !" O 
memorabilă viziune „cosmogo
nică" ne oferă Aurel Storin : 
„Ai apărut ca o poveste / Intr-o 
seară — ai apărut / Ca o stea, / 
Ca să-mi dai de veste / C-ai 
apărut cu mersul norilor"... 
Probabil cu intenția de a con
strui o nouă . „filosofie" a iu
birii. alți autori, folosind, tonul 
radical, ne propun inedite 
maxime. Astfel, tot Aurel Sto
rin reflectează : „Tîrziu nu e 
niciodată / Să iubești / Te-aduni 
și te risipești..." Sau. dezvăluin- 
du-ne chinurile dragostei, Con
stantin Cirjan conchide : „în 
dragoste sint și nori / Ne cer
tăm uneori, / Nevrînd să fie 
cum spui tu. / Cînd spui «Da»/ 
Eu spun «Nu»". în locui oricărei 
rețete le propunem autorilor 
spre meditație două titluri din 
culegerea respectivă. „Lasă, nu 
te mai juca", „Vreu să cred in 
tine", pe care ni le imaginăm 
rostite, ca pe o dorință, de toți 
cei cărora li se adresează cîn- 
tecuL

Dumbravă, 
cu care ne 
Grigoriu si 
„Te știu /

ALINA POPOVICI

ANUNȚ In luna august

Pe adresa subredacției noastre din Constanța sosesc mereu 
scrisori ale elevilor aflați in aceste zile in excursii. Printre a- 
cețtia se numără băieții și fetele de la Liceul economic de con
tabilitate ți -comerț din Constanța. Odată cu fotografia pe care 
ei ne-au expediat-o, am primit ți salutările lor de la barajul 
Bicaz. (Lucian Cristea).

Permanența recordurilor
stea Congresului al X-lea al
U.T.C.. de echipa condusă de 
Ion Văduva : 4 ore și patruzeci ■ 
de minute. Tot ei dețin și re
cordul celor mai multe șarje 
de oțel (cinci) elaborate in 
decurs de 24 de ore.

Obișnuiți să vorbească prin 
faptele lor de muncă, sărși în
deplinească exemplar sarcinile 
și angajamentele asumate, tine
rii oțelari reșițeni găsesc timp 
și pentru perfecționarea pre
gătirii lor multilaterale. Poate 
nu este lipsit de interes să con
semnăm că toți membrii bri
găzii

. sint 
că 
ei 
la
duva —_s.eful brigăzii. — .este

(Urmare din pag- I)
tineri constituie un model de 
muncă și viață comunistă. In 
condițiile creșterii planului de 
la an la an. brigada tineretului 
reușește să elaboreze cam o 
cincime din producția de oțel, 
deși cuptorul nu reprezintă 
decit a opta parte din capacita
tea productivă a oțelăriei. Sem
nificativ, nu 7".

Intr-adevăr, semnificativ. Re
cordurile acestor tineri oțelari, 
înscrise Ia loc de onoare in jur
nalul întrecerii uteciste, sint și 
ele grăitoare r •recordul de du
rată în funcționarea unui cup- 

. tor este deținut de „cuptorul ti
neretului". Cea: mai rapidă șarjă 
din istoria combinatului side
rurgic a fost • elaborată, în cin-

student la cursurile fără frec- 
ale facultății de drept, 

absolvent 
promoția

vență _ 
sau că Ion Cenade, 
al Liceului seral, 
1976. se pregătește intens pen
tru examenul de admitere la 
Facultatea de subingineri din 
Reșița.

Tinărul inginer Pavel Preda, 
tehnologul secției și secretarul 
organizației U.T.C., îmi mărtu
risește că angajamentul lor de 
a elabora în . acest an 2 000 

peste sarcinile de 
realizat pînă la 23

ale muncii. Recor-
„Cuptorului 
uteciști 

cei 
î$i

liceul

tineretului" 
și- comuniști, 

mai multi dintre 
completează studiile 

seral, că ‘ Ton Vă-

tone oțel 
plan va fi 
August.

Recorduri
duri ce ilustrează cu claritate 
faptul că tinerii oțelari reșițeni 
sint obișnuiți să „vorbească" 
numai prin graiul viu. concret 
și admirabil al faptelor de 
muncă.

Ministerul Tran^xxiurilor și Telecomunicațiilor recrutează 
candidați pentru Institutul de marină ..Mircea cel Bâtrm" din 
municipiul Constanța, secțiile marinei civile.

Institutul de marină „Mircea cel Bătrin” este instituție mili
tară de invâțămiai superior tehnic de specialitate și pregătește 
cadre pentru marina civilă C.F.M. „NAVROM" Constanța și 
C.F.P.O. Tulcea. in specialitățile :

— navigație (ofițer maritim punte) ;
— electromecanică navală (ofițer maritim electromecanic și 

ofițer maritim electrician).
Admiterea in Institutul de marină, se face pe bază de concurs, 

care se desfășoară potrivit prevederilor din broșura „Admitere 
in invățămintul superior" — ediția 1976. elaborată de Ministerul 
Educației și Tnvățămintului.

înscrierile încep la data de 2 august 1976 și durează pînă la 
data de 31 VIII 1976 la centrele de înscriere din țară.

EXAMENELE AU LOC ÎN PERIOADA 5—15 SEPT. 1976. 
înscrierile se fac la următoarele centre :
• București — Comandamentul Marinei civile. B-dul Dinicu 

Golescu nr. 38.
Constanța — Comandamentul Flotei maritime „NAVROM"' 
Constanța. _ _
Tulcea — Comandamentul Flotei de pescuit oceanic Tulcea. 
Galați — Comandamentul Flotei fluviale ..NAVROM" Galați. 
Giurgiu — Grupul exploatare ..NAVROM" Giurgiu. 
Regionalele Căi Ferate din Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara, 
Craiova și Iași.
Direcțiile județene de poștă și telecomunicații din Oradea, 
Sibiu, Baia Mare, Tîrgu Mureș, Arad. Tg. Jiu, Buzău, 
Vaslui, Suceava.

Pentru înscriere, candidații trebuie să depună la comisia de 
selecționare următoarele acte : cerere de înscriere, diploma de 
bacalaureat în original, copie legalizată de pe certificatul de 
naștere, cazier judiciar, adeverință de la unitatea unde a lucrat 
(absolvenții secției umaniste).

La prezentarea la concurs candidații vor prezenta următoarele 
acte :

— aprecierea activității elevului de către conducerea liceului ;
— buletine medicale (R.B.W., radioscopie gastroduodenală, ra- 

dioscopie pulmonară) ;
— certificat eliberat de circumscripția sanitară din raza domi

ciliului, privind bolile cronice și acute în stare transmisibilă;
—- trei fotografii 4/6.
La concursul de admitere se primesc numai bărbați, care nu 

depășesc vîrsta de 25 de ani.
Relații suplimentare se primesc de la centrele de selecționare 

menționate mai sus.

întreprinderea de turism, hoteluri 
ȘI restaurante bucurești,

VA RECOMANDA :
DRUMEȚII :

— în masivul
— în masivul
— în masivul

Făgăraș de Ia 19 la 28.08.
Retezat de la 21 la 29.08.
Ceahlău de Ia 21 la 28.08.

ODIHNA LA MUNTE — în perioada 22—28.08.
— la ' ' ‘ ‘
— in
— la

cabane (Piatra Mare, Postăvarul, Bolboci) ; 
căsuțe (Lacu Roșu, Padina, Popasul Păduchiosu) ; 
Hanul turistic Zărăfoaia — Pucioasa,

in munți. Ia cabanele din Valea Ialomiței, întreExcursii în munți, la cabanele din Valea Ialomiței, între 
21 și 24 august 1976.

Excursii de o zi cu trenul pe Valea Prahovei și pe litoral 
in 22 și 23 august a.c.

Cu autocarul, pot fi vizitate zone pitorești, în excursii de 
3—4 zile, in intervalul de Ia 21 la 24 august.

Biletele pot fi procurate de la filialele din B-dul N. Băl- 
cescu nr. 35 A și B-dul Republicii nr. 4.

PENTRU CEI CARE IUBESC MAREA î

Filialele de turism din B-dul Republicii nr. 4 și 68, 
B-dul N. Bălcescu nr. 35 A, recomandă :

• 12 zile Ia Mamaia și Nepțun cu plecări zilnice, înce- 
pînd din 16 august.

• La Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, în a doua jumă
tate a lunii august, serii de 12 zile.

• un șirag de stațiuni : Aurora, Jupiter, Venus își așteaptă 
oaspeții în perioada 13—30 august.

• excursii’ de 3—4 zile, între 21—24 august cu trenul sau 
autocarul la Mangalia și Costinești.
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI 

RESTAURANTE BUCUREȘTI DOREȘTE TUTUROR 
ZILE ÎNSORITE.

prezent.au
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AI.IXIIA Concurs de admitere
PRIMIRE LA 

PRIMUL MINISTRU 

AL GUVERNULUI
Primul ministru al Guvernului 

Republicii ȘoCiaiisțe România, 
tovarășul Manea Mănescu, a pri
mit, în cursul zilei de vineri, in 
vizită protocolară de prezentare, 
pe Petâ'r Danailov Hristov, am
basadorul acreditat- în tara noas
tră al Republicii Populare Bul
garia,

La întrevedere, desfășurată 
într-o ambiantă cordială, pri
etenească. a participat Ion St. 
Ion, secretar al Consiliului de 
Miniștri.

MANIFESTARE 
CULTURALĂ
Sub egida Institutului român 

pentru relații culturale cu străi
nătatea a avut loc, vineri după- 
amiază, o manifestare culturală 
dedicată celei de-a XXIII-a 
aniversări a asaltului cazărmii 
Moncada >— Ziua Insurecției 
Naționale Cubaneze. Cu acest 
prilej, a vorbit scriitorul loan 
Grigorescu, care a împărtășit 
impresii de călătorie din Cuba.

Au luat parte reprezentanți ai

PREZENȚE ARTISTICE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
în curînd, vor fi organizate in 

străinătate manifestări.. repre-- 
tentative pentru fenomenul cul
tural românesc contemporan. 
„Zile" aje filmului românesc se 
vor desfășura, în a doua parte a 
acestei luni, la Moscova (și în 
alte orașe.ale Uniunii Sovietice), 
in Cehoslovacia, la Praga. Bra
tislava și Banska Bystrica, în 
Polonia, la Varșovia și în citeva 
importante centre industriale. 
Concomitent, va fi inaugurată, 
la Moscova, expoziția „Ciucu- 
rencu-Irimescu". însumind peste 
50 lucrări semnificative din 
creația acestor . mari artiști. 
Pentru iubitorii de literatură și 
muzică. în capitala Uniunii So
vietice, Ia Leningrad și Odessa, 
vor fi inițiate decade ale cărții 
și discului românesc. După ce in 
luna iulie a primit aprecierile 
publicului • berlinez, expoziția 
„Tineri artiști plastici români14

E Din poșta săptămînii
• în comuna Popești, județul iași, tinerii ute- 

ciști iși dovedesc zi de zi hărnicia. După ce au 
participat la construirea căminului cultural, au 
trecut Ia amenajarea unui teatru de vară. Ia 
construcția dispensarului și a unei fîntîni arte
ziene. S.-au mai construit două poduri în satele 
Doroșcatiî șl Hărpășești, iar pădurea din apro
pierea comunei Popești și-a împrospătat bogăția 
de verdeață ctt 500 de molizi, plantați de ute- 
ciști împreună cu elevii școlii din comună. 
(DUMITRU PAPUȘOIU) • în județul Teleorman 
a fost declanșată o amplă acțiune cultural-ar- 
tistică sub genericul „Sărbătoarea hărniciei4-*; 
Organizată de Comitetul județean al U.T.C. in 
colaborare cu Comitetul județean pentru cultură 
și educație socialistă, U.J.C.A.P. și Consiliul ju
dețean al sindicatelor, „Sărbătoarea hărniciei" 
dedică fruntașilor muncii de pe ogoare un bogat 
și variat program de cîntece și jocuri populare, 
momente vesele, cîntece patriotice și revoluțio
nare. La Buzescu, Moșteni, Furculesti, Piatra, 
Putineiu, Băduleasa, precum și in alte comune, 
formațiile cultaral-artistice vor participa la o 
autentică sărbătoare dedicată recoltei. Cu acest 
prilej vor fi trecute în revistă rezultatele obți
nute de unitățile agricole sărbătorite, precum și 
sarcinile de mare însemnătate trasate agriculturii 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal cu pri
lejul vizitei de lucru efectuate recent pe pămîn- 
tul dintre Vedea și Olt. (CONSTANTIN DRA- 
CEA) • în cinstea zilei de 23 August, gospo

darii blocului 39 B din Micro VI — Tirgoviște 
au lansat o chemare la întrecere către toți loca
tarii blocurilor din Tirgoviște pentru mai buna 
gospodărire a locuințelor, pentru înfrumusețarea 
lor, pentru crearea de noi spații verzi, pentru 
amenajarea spațiilor de joacă pentru copii. (MI- 
NODORA CRĂCIUN) • Autoutilarea — ne scrie 
corespondentul nostru Lucian Cristea — repre
zintă una din preocupările de zi cu zi ale tine
rilor de la I.M.U.M. Dotarea atelierelor și sec
toarelor de producție cu utilaje și dispozitive 
proprii a constituit una din principalele căi de 
creștere a eficienței economice. Valoarea iniția
tivelor acestor tineri se ridică la aproximativ 
800 000 lei e în cadrul manifestărilor culturale 
devenite tradiționale, se înscrie și serbarea de 
la cetatea Ciceului recent organizată de Comite
tul județean Bistrita-Năsăud al U.T.C. și de 
Comitetul județean pentru cultură și educație 
socialistă. Concepută ca o acțiune complexă, pro
gramul deosebit de bogat a fost axat pe tema 
„File din istoria cetății Cieeu". Au fost organi
zate simpozioane in localitățile Reteag. Ciceu 
Mihăiești și Ciceu Georgești. Formațiile artistice 
din Reteag, Corabia. Dumbrăveni etc. și-au adus 
o valoroasă contribuție Ia realizarea spectaco
lului de înaltă ținută artistică „De la strămoși 
la nepoți44. Spectacolul a avut loc in apropierea 
cetății Ciceului și a fost urmat de o serbare 
cimpenească la care au participat și tinerii din 
localitățile învecinate. (IOAN COSMA).

Finala acțiunii-concurs:

Drumeție

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
„CIRCUITUL CICLOTURISTIC

PENTRU TINERET"
și orientare turistică
In zilele de 31 iulie — 1 au

gust 1976 s-a desfășurat, la Com
plexul' turistic pentru tineret 
Pîriul Rece, etapa finală a ac
țiunii-concurs „Drumeție și o- 
rientare turistică".

Organizată de Comitetul Cen
tral al U.T.C. ^ Biroul de Tu
rism pentru Tineret, sub semnul 
aniversării Centenarului Inde
pendenței de stat a României, 
finala acestei acțiuni a reunit 80 
de echipe din toate județele, in 
total 160 fete și băieți, care și-au 
disputat intiietatea in cadrul a 
trei probe : parcurgerea traseu
lui de orientare turistică ame
najat in zona Pîriul Rece, mon
tarea unei tabere ' in corturi și 
acordarea primului ajutor in 
excursie.

Eetapele de masă, pe locali
tăți și județe, premergătoare 
finalei,. organizate de cercurile 
de turism ale organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderi, insti
tuții,. școli, sate și comune și de 
agențiile județene ale B.T.T., 
au cuprins zeci de mii de ti
neri pasionați de practicarea tu- 
rismului specializat, în astfel de 
forme, care îmbină activitățile 
educative, de cunoaștere a rea
lizărilor obținute de poporul 
nostru in anii construcției so
cialiste, a frumuseților și bogă
țiilor patriei, cu activități ins- 
tructiv-educative, de forma
re a unor deprinderi prac
tice și calități morale .și de 
voință necesare. •-
muncă și viață, 
cu acest prilej, larga . 
ticipare a tinerilor și huna or
ganizare a acestor etape în ju
dețele Cluj, Timiș, Sălaj, Arad, 
Hunedoara, Bistrița-Nășăud, Su
ceava, Vilcea și municipiul 
București.

Finala acestei acțiuni a cons
tituit, totodată, un ' bun prilej de 
verificare a cunoștințelor, și de
prinderilor privind practicarea 
turismului, căpătate de ținerjin 
activitatea desfășurată în 
drul cercurilor de turism, 
mai bine pregătiți, care au 
pat primele trei locuri, au 
mit diplome și premii din 
tea Comitetului Central 
U.T.C., Biroului de TwiSm pen
tru Tineret: în întrecerea echi- 

și.utile in 
Subliniem, 

par-

ca-
CJei 

ocu- 
pri- 
par- 
" al

Ministerului Afacerilor Exter
ne, Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, oameni de cul
tură și artă, un numeros pu
blic.

A fost prezent Jesus Mendi- 
zabal, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al Republicii Cuba la Bucu
rești.

VIZITĂ

Ministrul justiției al Repu
blicii Arabe Egipt, Ahmed Ta- 
laat. ceilalți membri ai delega
ției care se află în țara noastră, 
însoțiți de Emil Nicolcioiu. mi
nistrul justiției, au vizitat obiec
tive economice și social^-cul- 
turale din județul Brașov și au 
avut întîlniri„ și convorbiri cu 
organele locale de justiție.

DEPUNERE

DE COROANE
Vineri, in cadrul unor so- 

lemnități, noii ambasadori ai 
Republicii Costa Rica, Teocjoro 
Quiros Castro, Republicii Peru, 
Roger Eloy Loayza-Saavedra, și 
Republicii Populare Bulgaria, 
Petăr Dartăilov Hristov, au de
pus coroane de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

va fi vernisată, luna aceasta, la 
Praga și Bratislava. Arta noas
tră populară,- cu- o îndelungată 
tradiție, va fi ilustrată, intre al
tele, de o cuprinzătoare expozi
ție de scoarțe populare româ
nești ; expoziția ce a fost des
chisă aproape un an de zile in 
S.U.A. și care va fi transferată, 
la sfîrșitul acestei luni. în ca
pitala Mexicului. Semnalăm, de 
asemenea, că. in prezent, an
samblul folcloric brăilean ..Flo
ricica*4 se află in Irak, urmind 
să-și continue turneul în Siria 
și Iordania. O altă manifestare 
culturală, „Săptămina Româ
nia", va fi găzduită de orașul 
englez Manchester, in progra
mul ei fiind înscrise turneele 
ansamblului folcloric ..Timișul-4 
și Teatrului de păpuși din Ti
mișoara. expoziții de artă plas
tică. de fotografii, de cărți și 
discuri, proiectarea unor filme 
românești.

pelor de fete — municipiul 
București (Alexandrina Ion și 
Elena Meleacă, muncitoare la 
întreprinderea de construcții și 
prefabricate), Vilcea (Maria Po
pescu și Maria Grigorescu, ele
ve la Școala generală nr. 1 din 
comuna Irimești) și Bistrița- 
Năsăud (Viorica Vlad și Maria 
Șut, eleve la Liceul din Prundul 
Birgăului) ; la băieți — Argeș 
(Nicolae Lazăr, profesor, și Iu
lian Proistosescu, elev, la Liceul 
din Costești), Cluj (Olimpie Tes- 
car și loan Anca, muncitori la 
Întreprinderea „Industria sirmei" 
Cirnpia Turzii) și Timiș (Iosif 
Mircea și Helmuth Hdacsek, 
muncitori la Întreprinderea tex
tilă Lugoj).

De asemenea, cu prilejul fi
nalei, tinerii participanți au 
organizat, in cadrul taberei in 
corturi amenajate de ei, diverse 
activități educative și cultural- 
distractive : întîlniri și schim
buri de experiență cu tinerii a- 

■ flați la odihnă in Complexul 
turistic Pîriul Rece, seri distrac
tive, focuri de tabără, activități 
sportive.

INSTITUTUL PEDAGOGIC CONSTANȚA

ANUNȚĂ, scoaterea la concurs a următorului post :
CATEDRA DE EDUCAȚIE FIZICA

lector, poziția 8 din statul de funcțiuni al catedrei de edu
cație fizică, disciplinele : atletism, educație fizică, atletism 
opțional.

Candidații la concurs vor depune la biroul plan-retribuție- 
personal, din cadrul Institutului pedagogic Constanța, B-duJ 
Lenin nr. 124, în termen de 30 de zile de la data publicării 
acestui anunț în Buletinul Oficial, cererea de înscriere la 
care vor anexa în dublu exemplar actele prevăzute de Legea 
nr. 6/1969, privind statutul personalului didactic din Republica 
Socialistă România, publicat în Buletinul Oficial partea I, 
nr. 33 din * ' - =
84539/1969.

Concursul
legal.

15 martie 1969 și de Instrucțiunile M.E.Î. nr.
se va desfășura la sediul institutului în termen

suplimentare privind condițiile de înscriere laInformații
concurs se pot obține de Ia biroul plan, retribuție, personal, 
telefon : 1 45 76, interior 909.

Ministerul Educației și Invă- 
țămîntului anunță că la 3 sep
tembrie 1976 se va organiza un 
nou concurs de admitere, pen
tru ocuparea locurilor rămase 
libere după concursul din iulie 
1976. după cum . urmează :

PENTRU INGINERI la : in
stitutele politehnice din Bucu
rești, Cluj-Napoca. Iași și Ti
mișoara, Institutul de mine din 
Petroșani, Institutul de petrol și 
gaze din. Ploiești. Institutul de 
construcții din București, Uni
versitatea din București, Insti
tutul de învățamint superior 
din Sibiu și Institutul agrono
mic din București.

PENTRU SUBINGINERI Ia : 
institutele politehnice din Bucu
rești, Cluj-Napoca, Iași și Ti
mișoara, Institutul de mine din 
Petroșani. Institutul de petrol 
și gaze din Ploiești, Institutul 
de construcții din București, u- 
niversitățile din Brașov. Craiova 
și Galați, institutele de învăță- 
mint superior din Baia Mare, 
Pitești și Sibiu, institutele pe
dagogice din Constanța. Sucea
va și Tg. Mureș și institutele 
de subingineri din Hunedoara și 
Reșița.

PENTRU ECONOMIȘTI la : 
Academia de studii economice 
din București și universitățile 
din Cluj-Napoca, Craiova, Iași 
și Timișoara.

Viitori constructori
Peste 900 de elevi 

ai liceului indus
trial din Mangalia, 
viitori constructori 
de nave, efectuează 
in această vară 
practica de produc
ție in halele șantie
rului naval din

Mangalia unde fie
care iși va profesa 
de fapt meseria 
pentru care se pre
gătește. Aici elevii 
execută. în cadrul 
unor echipe de spe
cialitate, diferite 
lucrări specifice 
construcțiilor de na-

LA PORȚILE
(Urmare din paQ. I)

cruzimii și dușmăniei ei și-au - 
apărat cu fermitate drepturile 
strămoșești dar totodată au in- 

itins mină prietenească tuturor 
-celor ce s-au apropiat de ei cu 
gind bun.

Trecutul n-a fost însă o mare 
lină. Drumul spre socialism al

Această acțiune, 
organizată în perioa
da 10—23 august 
1976. de Comitetul 
Central al U.T.C. - 
Biroul de Turism 
pentru Tineret, sub 
semnul intimpinării 
centenarului Inde
pendenței de stat a 
României, iși propu
ne să contribuie la 
mai buna cunoaște
re. de către tineri, a 
monumentelor și lo
curilor ce evocă tre
cutul de luptă al po
porului și partidului, 
a realizărilor obținu
te in anii construc
ției socialiste, a fru
museților neasemuite 
ale patriei noastre. 
Cei 120 de tineri 
care pornesc in ma
rea expediție, reu
niți din toate jude
țele țării — 60 mun
citori, 50 elevi și stu- 
denți, 10 tineri ță
rani — constituiți in 
echipaje formate din 
cite 3 participanți, 
vor putea la întoar
cere să prezinte ti
nerilor de la locurile

lor de muncă „file 
din jurnalul" inte
resantei acțiuni, să 
valorifice experiența 
acumulată în vede
rea îmbunătățirii ac
tivității 
turistice, _ . 
zind și extinzind in 
rindurile tineretului 
această formă inedi
tă de practicare a 
turismului.

Iată traseul de cir
ca 600 de km pe 
care-l va străbate 
marea caravană ci
cloturistică : Bucu
rești — Ploiești — 
Cimpina — Doftana
— Sinaia — Bușteni
— Pîriul Rece — 
Zărnești — Brașov
— Codlea — Făgă
raș — Sibiu •— Co- 
zia — Călimănești
— Rimnicu Vilcea — 
Pitești — Găești — 
Titu — București. 
Cei 600 de km vor 
fi străbătuți in 11 e- 
tape, între care sînt 
intercalate 
odihnă 
Sibiu și 
întregul

cercurilor 
populari-

zile de 
la Brașov, 
Pitești. Pe 

parcurs, ti-

PENTRU ÎNVĂȚAMÎNTUL 
UNIVERSITAR ȘI PEDAGO
GIC la : universitățile din Bucu
rești, Brașov, Cluj-Napoca, Cra
iova, Iași și Timișoara,. Insti
tutul politehnic din Iași și in
stitutele pedagogice din Ora
dea. Suceava și Tg. Mureș.

PENTRU ÎNVĂȚAMÎNTUL 
ARTISTIC lâ : conservatoarele 
din Cluj-Napoca și Iași. Insti
tutul de artă teatrală și cine
matografică din București și 
Institutul de teatru din Tg. Mu
reș.

Amănunte in legătură cu spe
cializările , și formele de învăță- 
mint (zi. seral, fără frecvență) 
la care se organizează concurs., 
precum și numărul de locuri Se 
pot primi de la instituțiile de 
învățamint respective.

înscrierea candidaților se face 
între 27 august și 2 septembrie, 
pină la ora 15.00. La speciali
zarea drept (invățămînt fără 
frecvență. Universitatea Bucu
rești), înscrierile se fac în peri
oada 17—21 august.

La concurs pot participa atit 
candidați neîncorporabili, cit și 
candidați încorporabili.

Condițiile de organizare și des
fășurare a concursului sînt ace
leași ca și la concursul din iulie 
a.c., publicate în broșura ..Ad
miterea in invățămintul supe
rior — 1976".

de nave
ve. pregătindu-se te- ț 
meinic pentru a 
deveni continuatorii 
marilor performan
țe românești numi
te „Tomis". ..Boc
șa** sau in curind 
..Independența".
LUCIAN CRISTEA

VIITORULUI
poporului nostru a însemnat în
registrarea a succesive mutații 
și transformări, a însemnat in- j 
fruntăn grele intre masele ex- | 
ploaxate și clasele dominante. I 
dar in același timp trecutul , ne 
dezvăluie sensul unic al dezvok 
tării istorice, biruința inexora
bilă. in ciuda greutăților, a pro
gresului, a forțelor înaintate. Si 
tot trecutul mai apropiat zilelor 
noastre. îndeosebi istoria ulti
mului secol, ne arată rolul hotâ- 
ritor ue care l-a avut în proce
sul devenirii poporului și pa
triei clasa muncitoare și parti
dul ei.

Istoria dă temeiul exis
tenței" noastre, legindu-ne de 
trecui, ajutindu?ne. a ne afirma, 
in prezent și deschizindu-ne 
largi porțile viitorului. Ea con
stituie un ‘ element educativ de 
bază în formarea patriotismului 
nostru, iar acesta reprezintă fi
reasca noastră încadrare în so
cietatea în care viețuim. vPa
triotismul. dragostea și devota
mentul față de patrie — se arăta 
în rezoluția Congresului educa
ției politice și al culturii socia
liste — sînt o expresie a con
științei revoluționare, comuniste, 
expresia îndatoririi de onoare a 
fiecărui comunist, a fiecărui om 
al muncii față de glia strămo
șească si față de noua societate*. 
Iar istoria, splendidă trăsătură 
de unire intre noi si înaintași, | 
dar si intre noi și cei ce ne vor - | 
urma", reprezintă leagănul pa- | 
trioîismuIuL temeiul milenarei | 
ncastre permanențe, certificatul | 
dirzeniei si biruințelor noastre.

rterii cicloturiști vor 
avea prilejul să par
ticipe Ia multiple 
activități politico-e
ducative și cultu- 
ral-distractive. cum 
sînt : întîlniri cu ac
tiviști de partid, de 
stat și ai U.T.C.. cu 
tinerii din localități
le ce vor fi străbă
tute. vizitarea unor 
obiective industriale 
și agricole, a unor 
instituții de știință, 
artă și cultură, vi
zionarea unor spec
tacole susținute de 
formații artistice ale 
tineretului, focuri de 
tabără, activități 
sportive etc. Startul 
în acest interesant și 
instructiv circuit ci
cloturistic se va da 
in ziua de 10 august 
1976. la orele 9,00, 
de la Institutul A- 
gronomic „Nicolae 
Bălcescu“ din Bucu
rești. Urăm succes 
temerarilor ciclotu- 
riști !

C. VASILE

meridian
• La Stanke Dimitrov, în ca

drul balcaniadei de baschet 
pentru junioare, echipa Bulga
riei a învins cu scorul de -67— 
65 echipa României. Selecțio
nata secundă a Bulgariei a în
trecut cu 57—46 echipa Iugo
slaviei.

• Din surse ale Federației 
internaționale de șah s-a aflat 
că este posibilă organizarea în 
acest an a unui meci între fos
tul campion mondial Robert 
Fischer (S.U.A.) și-, actualul cam
pion Anatoli Karpov (U.R.S.S.). 
Meciul nu va avea însă un 
caracter oficial, a precizat 
F. Campomanes, vicepreședinte 
al F.I.D.E.

iNTlmm PRIETENEASCĂ A REPREZENTANȚILOR
TINERETULUI RUMÂN Șl Al TINERETULUI SOVIETIC

Joi a fost cea de-a cincea zi a 
Întîlnirii prietenești a reprezen
tanților tineretului român și ai 
tineretului sovietic.

în această zi, la Complexul 
cultural-sportiv „Lacul Tei" nu
meroși tineri români și sovietici 
au plantat arbuști pe „Aleea 
prieteniei".

In cursul după-amiezii, la Sala 
Floreasca a avut loc un concert 
al formațiilor artistice sovietice, 
la care și-au dat concursul for
mații corale și de dansuri, artiști 
vocali și instrumentiști. La 
spectacol au asistat tovarășii Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., Vladimir V. 
Grigoriev, secretar al C.C. al 
U.T.C.L., Vasile Alexandrescu, 
adjunct al ministrului educației 
și invățămîntului, membri ai 
conducerii unor instituții cen
trale, cadre din aparatul de par
tid și de stat, din Capitală, nu
meroși tineri români și sovietici.

A fost de față V.I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
Ia București, și membri ai 
ambasadei.

Cîntecele și dansurile prezen
tate de tinerii artiști sovietici 
s-au bucurat de un frumos suc
ces.

La Clubul delegației sovietice, 
de Ia Casa de cultură a studen
ților ..Grigore Preoteasa" a fost 
o zi bogată în manifestări. Pio
nieri români au asistat la un 
spectacol prezentat de formații 
vocal-instrumentale și corale ale 
pionierilor sovietici. Seara au 
continuat intîlnirile prietenești 
ale tinerilor din cele două țări.

Alte cluburi și case ale tinere
tului din Capitală au găzduit, de 
asemenea, spectacole artistice, 
prezentări de filme documenta
re și artistice.

în aceeași zi, grupuri de ti
neri, membri ai delegației so
vietice și-au continuat vizitele 
in județele Constanța Argeș, 
Dîmbovița, Brașov și Prahova.

(Urmart din pag. I)

din Uniunea Sovietică și din 
Republica Socialistă România in 
lupta pentru noi izbînzi în con
struirea socialismului și comu
nismului.

Intilnirea noastră prietenească 
are loc în anul celui de-al 
XXV-lea Congres al P.C.U.S. 
U.T.U.E? a venit la Congresul 
P.C.U.S. strins unit în jurul 
Partidului Comunist al "Uniunii 
Sovietice, -călit sub raport ideo
logic, intărit din punct de ve
dere organizatoric, participant 
activ la lupta întregului popor 
pentru comunism.

Maturitatea ideologică a tine
retului sovietic, patriotismul și 
internaționalismul său. înalte
le sale trăsături morale s-au 
manifestat cu pregnanță in lupta 
plină de abnegație pentru înde
plinirea hotăririlor Congresului 
al XXIV-lea al P.C.U.S.. in miș
carea „Cincinalului — munca 
avintată, măiestria și căutările 
tinerilor",

Cele 25 de milioane de tineri 
și tinere, mii de colective ale 
comspmoliștilor și tineretului au 
îndeplinit cu mult înainte sarci
nile celui de-3Î IX-lea cincinal.

Ei au informat despre faptele 
lor de muncă in Raportul Com- 
somolului leninist la Congresul 
partidului, raport care a fost 
semnat de 1 milion 750 mii din
tre cei mai buni reprezentanți 
ai tineretului sovietic.

Tinerii sovietici sînt continua
tori de nădejde ai tradițiilor 
glorioase revoluționare, de luptă 
și muncă ale generațiilor înain- 
T rindurile Comsomolului 
s-au călit din punct de vedere 
ideologic peste 130 milioane de 
tinen și tinere. Activitatea or- 
ganizatoncă și educativă a 
uXCXte aportul său la reali
zările patriei, la construcția co
munistă. la zdrobirea fascismu
lui au fost distinse cu 6 ordine 
ale Uniunii Sovietice.

întregul drum glorios al Com- 
somoluiui leninist este strins 
legat de lupta clasei muncitoare, 
a poporului sovietic sub condu
cerea Partidului Comunist, pen
tru victoria socialismului și co
munismului. Au devenit legen
dare și au rămas de neuitat fap
tele eroice ale comsomoliștilor, 
care au zdrobit pe dușmanii ti
nerei republici a Sovietelor în 
anii războiului civil. De numele 
a sute de mii de tineri patrioți 
se leagă, in memoria poporului, 
industrializarea țării, colectivi
zarea agriculturii, dezvoltarea 
culturii, primele cincinale.. A 
rămas nemuritoare gloria edu
catorilor Comsomolului leninist 
— eroii Războiului pentru Apă
rarea Patriei, care au apărat cu 
piepturile lor patria socialistă 
împotriva amenințării înrobirii 
fasciste. Comsomolul a luptat, a 
muncit, a învățat.

Activitatea U.T.C.L. a fost în 
mod deosebit apreciată la Con
gresul al XXV-lea al P.C.U.S. 
„Nu puține cuvinte calde — sub
linia Leonid Ilici Brejnev — 
s-au spus și se spun la adresa 
Comsomolului nostru leninist. 
Ele sint pe deplin justificate, 
tovarăși, întrucit cei 35 milioane 
de comsomoliști reprezintă un 
ajutor de nădejde al partidului, 
rezerva sa de luptă nemijlocită. 
Indiferent de natura sarcinilor 
care i-au fost trasate, de partid, 
Comsomolul le-a îndeplinit cti 
entuziasmul său tineresc".

Astăzi întreaga activitate a 
Comsomolului leninist este 
orientată spre realizarea cu 
succes a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XXV-lea al 
P.C.U.S. Peste tot se desfășoară 
munca creatoare, plină de în
cordare a tinerilor. în cronica 
faptelor de muncă ale celui, 
de-al X-lea cincinal, tineretul 
sovietic a și înscris glorioase 
pagini. Despre ce vorbesc aceste 
pagini ?

Comsomolul leninist s-a decla
rat detașament de frunte al ce
lui de-al X-lea cincinal. De pe 
pozițiile puternic întărite de 
munca glorioasă și-a luat zbo
rul mișcarea patriotică de mase 
..Cincinalul eficienței și cali
tății — entuziasmul și creația;' 
tinerilor". Conducindu-se după

„Aleea prieteniei^
Vizita la Complexul cultural- 

sportiv „Lacul Tei* s-a înscris 
ieri in agenda bogatelor mani
festări prilejuite de Intilnirea 
prietenească dintre reprezentan
ții tineretului român și ai tine
retului sovietic ca un punct de 
reper inedit. Un grup de mem
bri ai celor două delegații, pur- 
tind tradiționalele salopete ale 
muncii voluntare, au plantat 
două șiruri de arbori ornamen
tali pe una din aleile comple
xului, alee ce va purta de acum 
numele de „Aleea prieteniei".

Sint foarte bucuros, ne-a spus 
tinărul Stepan Bragar. oțelar la 
uzina „Vladimir Ilici Lenin" din 
Krivoi Rog, că am avut prilejul 
să sădesc aici, in acest minunat 
complex al tineretului bucu- 
reștean, un arbore ornamental 
impreună cu prietenul meu ro
mân, Constantin Samson, de la 
Uzina de tractoare din Brașov. 
Aceleași sentimente le-a mărtu
risit. la rindul său și tinărul 
muncitor brașovean, ca, dealtfel, 
toți cei ce au fost prezenți la a- 

indicațiile partidului, tineretul 
acordă o atenție deosebită inten
sificării activității in producție, 
aplicării cuceririlor progresului 
tehnico-științific și experienței 
înaintate. îmbunătățirii calității 
muncii. întrecerea socialistă ge
nerează inițiative patriotice, ti
neretul este exemplu al atitudi
nii comuniste față de muncă?z

In întreaga țară s-a desfășurat 
. întrecerea tineretului pentru 
dreptu? de onoare de a semna 
Raportul Comsomolului leninist 
transmis C.C. al P.C.U.S. în 
cinstea celei de-a 60-a aniversări 
a Marelui Octombrie. Câștigăto
rii acestei întreceri vor fi foto- 
grafiați alături de legendarul 
crucișător „Aurora".

U.T.C.L. patronează peste O 
sută de șantiere importante ale 
celui de-al X-lea cincinal. Și 
primul, cel mai mare dintre ele, 
este magistrala Baikal-Amur. 
Prin munca eroică a tineretului 
în condițiile deosebit de grele 
din taigaua nepătrunsă, din zona 
ghețurilor veșnice, a riurilor 
repezi și coamelor abrupte ale 
munților, s-au trasat primele 
sute de km ale căii ferate, s-au 
construit nenumărate poduri, 
așezări omenești. Sute de brigăzi 
de comsomol și de tineret, care 
lucrează pe magistrală. au 
hotărit să îndeplinească sarcinile 

Credincioși cauzei 
lui Lenin 

și a partidului
anului 1976 în cinstea aniversării 
Comsomolului, la 29 octombrie, 
cu 2 luni înainte de termen.

Comsomolul patronează 1200 
de obiective de ameliorări și 
lucrări funciare în agricultura 
zonei fără cernoziom din Fede
rația Rusă.

Un mijloc eficient de educare 
prin muncă a studenților îl con
stituie detașamentele de mun
că ale acestora. în anii celui de 
ai IX-lea cincinal, în detașamen
tele de muncă ale studenților, 
alături de muncitori și țărani, 
au muncit cu abnegație aproxi
mativ 3 milioane de stUdenți- 
Pe noile șantiere de importanță 
majoră în agricultură și in lu
crări funciare, studenții au 
realizat lucrări în valoare de 
cinci miliarde ruble. Pentru a 
înțelege mai bine ce înseamnă 
aceasta, trebuie să spunem că 
studenții, prin realizările lor, ar 
fi putut construi trei giganți 
uriași ai industriei, cum sint 
Uzina de automobile de pe Vol
ga sau cele șapte centrale hidro
electrice din Krasnoiarsk. Anul 
acesta au plecat pe șantierele 
celui de al „treilea semestru" — 
semestrul . muncii patriotice — 
peste 600 mii de studenți din 
întreaga țară. Ei își vor aduce 
aportul în- muncă la realizarea 
planurilor economice ale parti
dului. Dar nu este mai puțin 
important și aportul adus de de
tașamentele de construcții ale 
studenților la formarea trăsătu
rilor civice, a personalității, la 
formarea spiritului de partici
pare activă la viața social-poli- 
tică a studenților.

Comsomolul leninist patro
nează șantiere care constituie o 
întruchipare vie a • programului 
complex de integrare economică 
socialistă a țărilor membre ale 
C.A.E.R., la care participă activ 
și România socialistă. Este vorba 
de Complexul de industrie fo
restieră de la Ust-IIimsk, Com
binatul de aglomerarea minereu
rilor și de azbest din Kiem- 
baevsk, Conducta de gaze, unică' 

ceastă acțiune, „Aleea prieteni
ei" devenind încă un simbol al 
tradiționalelor legături dintre ti
neretul român și tineretul so
vietic.

In continuare, membrii grupu
rilor au vizitat Complexul cultu
ral-sportiv „Lacul Tei", oaspeții 
sovietici exprimîndu-și prețuirea 
pentru minunatele condiții de 
recreere ce stau la dispoziția ti
nerilor bucureșteni.

S-au purtat apoi discuții in
tr-un sincer și antrenant dialog 
despre căile și modalitățile pe 
care cele două organizații de ti
neret le folosesc în activitatea 
lor in vederea antrenării tineri
lor la acțiunile tradiționale de 
muncă voluntar-patriotică ale 
U.T.C. și in cadrul „subotnice- 
lor" organizate de U.T.C.L., des
pre preocupările pentru organi
zarea și petrecerea timpului li
ber in mod instructiv și plăcut.

DAN VASILESCU 
Foto: VASILE RANGA

in felul ei. ..Ohrenburg — grani
ța apuseană a U.R.S.S.".

Fundamentul solid al lumii 
spirituale a tineretului din Țara 
Sovietelor, a dezvoltării sale in 
plan ideologic, moral și cel al 
muncii, il constituie marxism- 

- leninismul. Tinerii și tinerele 
patriei lui Lenin studiază cu o 

-deosebita răspundere teoria re
voluționară. documentele celui 
de al 'X3cV-lea Congres al 
P.C.U.S., raportul secretarului 
general al C-C. al P.C.U.S., to
varășul L. I. Brejnev. în toate 
organizațiile de comsomol se 
desfășoară acțiunea leninistă 
„Hotâririle Congresului al XXV- 
lea al U.R.S.S. — traduse în 
viață". Noi vrem ca fiecare 
comsomolist, fiecare tinăr să fie 
un participant activ, conștient la 
construirea societății comuniste.

Un rol important in intensifi
carea educației patriotice, inter
naționaliste. l-a jucat sărbăto
rirea a 30 de ani de la Victoria 
asupra fascismului. Din cugetul 
și datoria fiilor care n-au uitat 
aniversarea Măreței Victorii, 
milioane de tineri și tinere au 
hotărit să muncească pentru ei 
și pentru cei căzuți în lupta îm
potriva fascismului. Această 
mișcare a luat proporții deosebi
te in întreaga țară. Patruzeci de 
mii de membri ai gărzilor cinci

nalului, militari, studenți, dato
rită muncii avîntate, serviciului 
militar ireproșabil, învățăturii de 
calitate, au primit dreptul de a 
se fotografia lingă „Drapelul 
Victoriei".

O mișcare patriotică de masă 
a tineretului sovietic a devenit 
și tradiționalul Marș unional la 
locurile gloriei revoluționare, de 
luptă și de muncă, care contri
buie în mod activ la răspindirea 
ideilor internaționalismului pro
letar, la întărirea prieteniei ti
neretului din țările socialiste 
frățești.

Milioane de elevi din țara 
noastră au participat la acțiunea 
internațională ..Te salut. Victo
rie !“. în ajunul aniversării a 30 
de ani de la zdrobirea fascismu
lui hitlerist, pe teritoriul țărilor 
comunității socialiste a trecut 
ștafeta automobilistică „Steagul 
Victoriei — steagul socialismu
lui". La această ștafetă a parti
cipat în mod activ și U.T.C.L- 
Au devenit o practică curentă 
marșurile efectuate pe drumuri
le pe care au trecut și s-au des
fășurat acțiunile de luptă comu
nă ale unităților Armatei Sovie
tice și primelor divizii naționa
le, corpuri și armate ale țărilor 
socialiste.

Educarea tineretului în spiri
tul glorioaselor tradiții ale 
Partidului Comunist și poporu
lui sovietic, in spiritul interna
ționalismului proletar, constituie 
datoria de frunte a organizați
ilor de comsomol,

întreaga istorie a Comsomo
lului leninist demonstrează cu 
prisosință că izvorul nesecat al 
forței, tăriei și- activității crea
toare a Comsomolului îl consti
tuie conducerea de către partid.

Partidul transmite Comsomo
lului uriașa sa experiență politi
că și organizatorică, crește și 
educă noi cadre, întărește nu
cleul de partid din Comsomol. 
dezvoltă inițiativele și activita
tea tineretului. Comsomolul sim
te în permanență . conducerea 
concretă și eficientă din partea 
Comitetului Central al partidu

Flori și aplauze 
pentru tinerii artiști 
din Uniunea Sovietică

Numeroși tineri bucureșteni 
au asistat aseară la spectacolul 
oferit de Grupul artistic so
vietic în. Sala sporturilor Fio* 
r-easca.

Prezentarea momentului -inau
gural, el însuși un amplu mon
taj literar-muzical-coregrafic. 
reprezintă un sugestiv și căl
duros cuvînt de salut. Cuvin
tele ..prietenie", „fericire", „pa
ce" au fost reluate ca un re
fren. Cîntecele populare „Ura
re", „Stejăreii", „Foșnetul mes
tecenilor", „Cîmpul". interpre
tate cu măiestrie de cunoscuti 
soliști sovietici, vorbesc și ele 
despre tinerețe, dragoste, prie
tenie. Sub genericul „Hora 
prieteniei" în program au fost 
înmănunchiate momente core
grafice. cîntece, interpretate de 
Ansamblul de dansuri mosco
vit „Vîrtej"; Ansamblul de stat 
„Joc" din R.S.S. Moldovenească, 
de Ansamblul vocal-instrumen- 
tal ..Mziuri" din Tbilisi. So
liști de frunte ai artei interpre
tative sovietice au prezentat o 
suită de cîntece pe diferite 
teme.

Momentul final al spectacolu
lui a fost un reușit tablou rea
lizat dc maeștri ai baletului, ai 
dansului popular, ai interpre
tării vocale și instrumentale.

Spectacolul prezentat de tine-' 
rii artiști s-a bucurat de o caldă 
primire, spectatorii răsplătind 
cu aplauze pe tinerii artiști so
vietici, artiștilor oaspeți oferin- 
du-li-se flotri. Această manifes
tare artistică s-a înscris firesc 
în cronica acțiunilor întîlnirii 
din aceste zile.

C. STĂNCULESCU

lui, Biroului său politic, secreta
rului general al C.C. al P.C.U.S., 
tovarășul L. I. Brejnev. Com
somolul datorează toate succese
le și realizările sale, în primul 
rind, conducerii de partid', grijii 
sale permanente față de tînăra 
generație.

Comsomolul leninist, tineretul 
sovietic participă activ la înfăp
tuirea programului de desfășura
re in viitor a luptei pentru pace, 
pentru colaborare internațională, 
pentru libertatea și independen
ța popoarelor, adoptat de Con
gresul al XXV-lea al P.C U.S.

Un rol important în coeziunea 
tinerei generații de pe continen
tul nostru in lupta pentru pace, 
pentru transpunerea in viață a 
Actului final al Conferinței de la 
Helsinki, îl joacă Intilnirea eu
ropeană a tineretului și studen
ților, care a avut loc nu de 
mult la Varșovia. O activitate 
deosebită se desfășoară în țara 
noastră pentru pregătirea celui 
de-al XI-lea Festival mondial 
al tineretului și studenților din 
Cuba; Sîntem încredințați că a- 
cest înalt for al tineretului de 
pe planeta noastră va contribui 
la întărirea in continuare a po
zițiilor mișcării mondiale de
mocratice a tineretului și stu
denților.

înțelegem bine că toate trans
formările pozitive petrecute în 
lume, în'ultimii ani, sint rezul
tatul politicii iubitoare de pace 
a P.C.U.S. și a celorlalte partide 
marxist-leniniste frățești, a ac
țiunilor lor comune pe arena 
internațională.

Comsomolul leninist susține 
întrutotul politica iubitoare de 
pace a' P.C.U.S. și tinde în în
treaga sa activitate să-și aducă 
aportul important la cauza în
tăririi păcii și securității po
poarelor, pentru ca procesul 
destinderii să devină ireversibil.

Am acordat și vom acorda 
ajutorul și sprijinul nostru fră
țesc tineretului din Vietnamul 
victorios, patriotilor din Chile, 
Angola, tuturor luptătorilor îm
potriva imperialismului, fascis
mului; colonialismului și apar
theidului.

Comsomolul dorește să extin
dă și să-și intensifice sprijinul 
acordat luptei popoarelor și ti
neretului arab pentru rezol
varea justă și temeinică a pro
blemei Orientului Apropiat. In 
colaborare cu tineretul de pe 
continentul asiatic ne pronunțăm 
pentru asigurarea păcii și secu
rității în Asia, prin eforturile 
noastre comune.

Comsomolul leninist, întregul 
•tineret sovietic sînt întotdeauna 
alături de cei ce construiesc so
cialismul, luptă împotriva impe
rialismului, fascismului și colo
nialismului. Tineretul U-R.S.S. 
vede în tineretul român frățesc 
prietenii săi de luptă. Sintem 
convinși că această prietenie, 
solidaritate se vor întări în 
lupta pentru pace, pentru adîn- 
cirea procesului de destindere. 
Apreciem în mod deosebit ra
porturile de prietenie și co
laborare dintre organizațiile 
noastre, dintre tineretul din ță
rile noastre. Sîntem hotăriți să 
facem totul pentru perfecțio
narea, adincirea și extinderea 
legăturilor noastre, întrucit a- 
ceasta corespunde aspirațiilor 
tineretului sovietic și român, 
cauzei generale a construirii co
munismului, triumfului păcii în 
întreaga lume.

Bucurîndu-se sincer și profund 
de succesele Republicii Socialis
te România, care constituie un 
important aport la întărirea for
țelor socialismului, comsomoliș- 
tii sovietici, tineretul din Țara 
Sovietelor transmit, în aceste 
zile, tineretului român un 
călduros salut și îi urează -din 
toată inima noi victorii in mun
că, mari succese la învățătură, 
în numele triumfului idealurilor 
comunismului.

Actuala întilnire prietenească 
a tineretului sovietic $i roman 
este o dovadă grăitoare a adîn- 
cirii legăturilor noastre fră
țești. Ea ridică pe noi culmi 
relațiile de prietenie dintre ti
nerii sovietici $i români, ser
vește întăririi pozițiilor tinere
tului din țările comunității so
cialiste.



Intilnire consacrată dezvoltării
colaborării romăno-sovietice■ ■

Manifestări dedicate 
Zilei naționale 

a României
La 6 august. Ia secLul C.C. al

P.C.U.S., tovarășul Ștefar. An
drei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. aLax 
în U.R.S.S., s-a intiinri cu K.F. 
Katusev. secretar al • C.C. al 
P.C.U.S., cu care a discuta': m 
spiritul celor stabilite de to
varășii Nicolae Ceausescu si 
Leonid Ilici Brejnev. in cursul 
recentei intilniri din Crimeea. 
unele probleme concrete a.e

dezvoltării continue 
kr de prietenie și 
dintre cele două 
țâri.

La inulnire au
Gbecrghe Badrus.
nil României
G-A. Kiseliov._ __  _ .
de secrie .a C.C. al P.C.U.S.

Convccbriea s-a desfășurat 
in:r-o aunosferă calcă, tovără
șească.

a relații- 
colaborare 
partide și

parricw. 
amhasado- 

UJLSS.. Si 
adjunct de șef

lisabona Dezbaterile pe marginea
programului guvernamental

în Adunarea Republicii a Por
tugaliei se desfășoară dezbateri
le pe marginea Programului gu
vernamental. prezentat de pri
mul-ministru Mario Soares (so
cialist).' document care incorpo
rează liniile directoare și obiec
tivele principale ale politicii in
terne si externe a noului guvern.

Primul vorbitor, secretarul ge
neral al P.C. Portughez. Alvaro 
Cunhal, a arătat — potrivit a- 
genției A.N.O.P. — câ P.C.P. 
apreciază ca pozitive declarațiile 
de intenții ale guvernului socia
list privind asigurarea respectă
rii drepturilor tuturor cetățeni
lor .țării- subliniind, totodată, ne
cesitatea unor măsuri mai se
vere pentru a fi împiedicate ac
tivitățile elementelor reacționa
re. extremiste. Alvaro Cunhal a 
evidențiat, ca un alt element 
pozitiv, angajamentul guvernului 
de a nu permite capitalismului 
portughez să-și redobindeascâ 
pozițiile pierdute după revoluția 
de yla 25 aprilie 1974. dar a a- 
preciat, in același timp, că pro
gramul pare „că nu oferă sufi
ciente garanții muncitorilor". Re- 
ferindu-se pe larg. la politica 
externă a Portugaliei, secretarul 
general al P.C.P. a subliniat 
necesitatea transpunerii con
secvente în viață a obiectivului 
apărării independenței naționale 
cuprins in programul guverna
mental." Menționind, în context. - 
necesitatea întăririi economiei 
naționale pentru salvgardarea 
independenței politice, Alvaro 
Cunhal s-a pronunțat pentru -o 
politică externă diversificată, di
namică și fermă, bazată pe prin
cipiul’ egalității in drepturi in 
conformitate cu spiritul Confe
rinței de la Helsinki", și a re
liefat importanța dezvoltării 
largi a relațiilor cu țările socia
liste. Alvaro Cunhal nu s-a decla
rat de acord cu obiectivul pe care 
și l-a propus guvernul — ade
rarea. Portugaliei, in răstimp de 
trei ani, la C.E.E. — argumer.- 
tînd că „economia portughezi 
nu este și nici nu va fi in mă
sură, în această perioadă de 
timp, să suporte concurența ță
rilor capitaliste industrializate", 
membre ale C.E.E. Pe de altă 
parte. Alvaro Cunhal a reafir
mat' că „P.C.P. nu a cerut re
tragerea Portugaliei din 
N.A.T.O.", subliniind insă că el 
se opune constituirii, pe terito
riul național, a unei brigăzi a 
N.A.T.O., formată din soldați 
portughezi.

Reprezentantul Partidului 
Popular Democratic. Barbosa de

Melo, și-a exprimat speranța că 
guvernul se va dovedi capabri 
să depășească actuala criză eco
nomică. dar a apcecîax câ pro
gramul prezentat ar cozUne. 
„confuzii si imprecizii’. El a 
arătat că există o deosebire de 
vederi intre opiniile P.P.D. $• 
ale parriduhfi de guvemămin: 
privind Îndeosebi dxn-nule 
securității sociale, sânâtâtu și 
protejării persoanelor emigrate, 
subliniind in coachzzie câ ati
tudinea deputaților P.P.D. va fi 
o ..deplină libertate de crirică" 
a programului.

Abordind separat aspectele 
apreciate ca pozitive și negative 
din program președintele Cen
trului Democratic și Social. 
Freitas do Amarai, și-a exprimat 
satisfacția față de „efortul de 
realism" concretizat de acest 
document. El a criticat insă as
pru programul economic, cpnsi- 
derînd câ măsurile preconizate, 
deși dorite, nu ar fi realizabile.

Dezbaterile din Adunarea Re
publicii continuă.

In întimpinarea Zilei na
ționale a poporului român, 
intr-o serie de țâri ale lumii 
au fost organizate expoziții 
de foto-montaje oglindind di
ferite aspecte ale vieții eco
nomice, sociale și cultural- 
artistice din țara noastră. A- 
semenea manifestări sint 
găzduite, in prezent, de capi
tala Canadei, de cea a Marii 
Britanii și de orașul irakian 
Mosul.

Tot la Mosul a prezentat 
primul spectacol, in codru! 
turneului pe care il întreprin
de 'm Irak, ansamblul .Flori
cica*, din Brăila. Manifestă- 
rile se bucură de un ri u in- 
te-es d»n pa-.ec pubbculu
‘«coL

ROMA

Scînteia tineretului*'

Necesitatea abolirii totale
a armelor nucleare

încheierea lucrărilor sesiunii gensuikyo

Vedere din Havana, capitala țâriiCUBA
erarea
=* rrurieară coc-

ca.

Puternice demonstrații in Africa 
de Sud împotriva politicii

de apartheid

Încheierea sesiunii Parlamentului

tâ. orerizăr. in legătură cu im
plicațiile politice vizir d Ameri
ca Latină ce decurs din ames
tecul firme; „Boeirjr in trebu
rile interne ate unor state La- 
tmo-americane. amestec făcut, 
de altfel, cunoscut opiniei pu
blice printr-o serie de* declara
ții date publicității in S.U.A.

Activitatea peste hotare a fir
mei ..Boeing" se află, in pre
zent. in studiul unei Comisii 
senatoriale americane.

Vineri. s-a încheiat 
Hiroshima a lucrărilor * 
principale a celei de-a 
Conferințe intematicnale 
potriva bombelor atomice șz cu

sesranzi
i 32-a 

im-

• ÎNTR-UN INTERVIU acor
dat ziarului algerian . EL Moud- 

parridului 
African

Imposibilitatea realizării
unei majorități

în Senatul italian s-au înche
iat vineri seara dezbaterile pe 
marginea programului guverna
mental prezentat de premierul 
Giulio Andreotti in vederea 
acordării votului de învestitură.

Vorbind in numele senatorilor 
comuniști. Edoardo Pema a ară
tat că abținerea parlamentariicr 
Partidului Comunist răspunde 
cerinței facilitării procesului de 
apropiere a forțelor democratic-;, 
r-:r. r ir., r-iz.rr.ni-. “ r.:~
xăririi P.C.I. de a fol-osi influen
ța £* in soluționare* adecvat i 
și rapidă a problemelor țării. 
Abținerea de la vol a prec.za: 
senatorul comunist, nu inseam- 
nă un mandat acordat guvernu
lui. cu atit mai mult cu cit pro
gramul prezentat omite o serie 
de probleme fundamentale

în intervenția sa. senatorul 
socialise Pietro Nenni a reafir
mat poziția partidului său potri
vit căreia era preferabilă forma
rea unui guvern de urgență, 
care să includă reprezentanții

tuturor partidelor democratice. 
Pietro Nenni a menționat, la 
rindul său. că programul guver
namental este marcat de o se
rie de omisiuni.

Giovanni 
republican, 
programul 
creorii nu 
propuneri 
combaterii 
cerii deferitului balante; cepiâți.

In mrhesere. * hza: rovinîul 
premierul Giulio Andreocri. care 
* aprecat că dezbaterile au sub
limat rmpcsmmza’.ea realizării 
unei majorități, că prelungirea 
^vacanței* guvemarr er.ta', e ar
reprezenta un pericoL precum s 
existența anumitor puncte de 
convergență. Acest ultim aspecn 
a afirmat Andreotr 
esențiahil a ceea ce * rezultat 
din schimbul de clinii dintre 
formațiunile pohnre. care, a ad
mis eL nu au prezentat un man- 
dat in alb.

jahid". președintele 
Congresul Național 
(C.NA.) Oliver Tambo. a apre
ciat câ in Africa de Sud sint 
întrunite condițiile penlru de
clanșarea luptei armate genera
lizate împotriva regimului ra
sist. „Evenimentele din Soweto 
— a spus el — constituie o ex
presie a etapei actuale a dez
voltării luptei in Africa de Sud 
și a pregătirii poporului pentru 
o luptă împotriva regimului fas
cist cu acțiuni similare celor ale 
altor mișcări de eliberare na
țională".

Soweto, oraș-satelit al Johan- 
nesburgului. locuit 
milion de cetățeni 
cunoscut pentru a 
secutiv puternice 
împotriva politicii_ _______
promovată de guvernul rasist de 
la Pretoria. Deși autoritățile 
păstrează o „tăcere oficială" cu 
privire la evenimentele înregis
trate în ultimele zile ,în Africa 
de Sud. agențiile internaționale 
de presă, reluind declarațiile 
unor martori oculari, relatări 
ale unor cotidiene sud-africane 
de mare tiraj, ca „Rand Daily 
Mail" din Johannesburg. „The 
Star" sau ..The World" relevă 
creșterea protestelor populației 
de culoare împotriva legilor . și 
practicilor. : rasiste. * soldate, cu 
ciocniri Violente între grupuri 
masive de : demonstranți șl po
liție. Deși surse ale poliției sud- 
africare au declarat că doar 
două persoane au fost ucise, iar 
alte 18 rănite, cind „forțele de 
ordine" au deschis focul,. în ge
neral se apreciază că numărul 
morților este de cel puțin opt, 
iar al răniților de 30. în distric
tele Meadowlands -și Naledi din 
Soweto, unde circulația a fost 
interzisă, în cursul zilei de vi

de peste un 
de culoare, a 
treia zi con- 
demonstrații 

de apartheid

neri au fost auzite rafale de 
arme automate, iar în cartierul 
Klipspruit, patrule ale poliției 
au deschis de mai multe ori fo
cul pentru a dispersa grupuri 
de manifestanți. Ciocniri au fost 
înregistrate și în orășelul Mid- 
delburg, la 70 mile est de Pre
toria.

Solidari cu studenții 
africani din Soweto

Studenții metiși de la Uni
versitatea din Capetown și-au 
manifestat solidaritatea cu 
colegii lor de culoare de la 
Soweto.

După cum s-a mai anunr 
țat» t. 
deschis 
împotriva 
persoane, 
ții de la 
Soweto, 
manifestație de protest îm
potriva legilor și practicilor 
discriminatorii promovate de 
câtre regimul minoritar al 
premierului Vorster.

poliția sud-africană a 
din nou focul, joi, 
a peste 5 000 de 
intre care studen- 

Universitatea din 
participant la o

schi

La 6 august. Parlamen
tul britanic și-a încheiat 
sesiunea, intrind în 
canța de vară.

va-

Spadolini. senator 
a «criticat faptul că 

prezentat ce An- 
cocținc suficiente 

concrete in vederea 
înflapeî și a redo-

an:
COGS'

PE SCURT «PE SCURT* PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

• APROXIMATIV 2 061 DE 
DOCHERI din portul columbian 
Barranquilla, pe țărmul carai- 
bian, au declarat o grevă pe 
termen nelimitat. Ei cer respec
tarea contractului de muncă 
colectiv, care, potrivit declara
țiilor făcute, a fost violat de 
autorități.

Olandi cu 10 la șuti. Cel mai 
mare număr de persoane înre
gistrate in luna iunie fără lucru 
se aflau în Marea Britanic — 
1*78 651 (5.6 la sută din forța de 
muncă a țării).

• ÎN* PREAJMA CELEI de-* 
11-a aniversări a proclamării ia- 
dependenței Republicii Sîngi- 
pore. autoritățile acestui stat 
din sud-estul Asiei au adoptat 
hotărirea de * desființa uriașe
le cazemate de beton construite 
aici in perioada cind Singapore 
a fost colonie britanică.

REPRESIUNE Șl ÎNSCENĂRI

JUDICIARE LA SEUL

SUCCESE ALE ECONOMIEI 
VIETNAMEZE

• ÎN ULTIMA PERIOADA, 
în provinciile sudice ale Repu
blicii Socialiste Vietnam au fost 
create 25 de gospodării fores
tiere noi. In primul semestru al 
anului curent, pe teritoriile a- 
flate în administrarea acestor 
unități s-au realizat plantări de 
păduri pe suprafețe însumind 
circa 10 000 de hectare.

• MINISTERUL SĂNĂTĂ
ȚII DIN MAREA BRITANIE a 
dispus închiderea unei fabrici 
profilate pe producerea aceleiași 
substanțe chimice pe care o 
producea și întreprinderea din 
regiunea Seveso, din nordul Ita
liei. Măsura adoptată în Anglia 
se datorează temerii că produ
sul ar putea da naștere unei ex
plozii. răspindind gaze toxice, 
situație înregistrată in fabrica 
italiană amintită. Norul de gaze 
deosebit de otrăvitoare care a 
planat deasupra regiunii italie
ne Seveso a provocat moartea 
unui mare număr de animale, 
iar o parte a populației a tre
buit să fie evacuată.

• AM ALES CALEA DEZ
VOLTĂRII SOCIALISTE a 
țării deoarece ea ne oferă 
singurul drum pe care ur- 
mindu-1 vom putea accelera 
dezvoltarea economiei noas
tre. vom asigura bunăstarea 
celor ce muncesc, vom lichi
da sărăcia și analfabetismul 
— a subliniat, in cadrul unei 
alocuțiuni rostite la Moga
discio. secretarul general al 
Partidului Socialist Revolu
ționar Somalez, președintele 
Republicii Somalia, Moha
med Siad Barre.

UN FENOMEN NEOBIȘNUIT
• ASTRONOMII DE LA OB

SERVATORUL Bendandi, din 
Ravena. au descoperit, joi. • 
pată solară de dimensiuni neo
bișnuite. Potrivit părerii astro
nomilor, această pată se va de
plasa in zilele următoare pe su
prafața astrului pentru a dispa
re in partea de vest in jurul da
tei de 15 august. Fenomenul va 
antrena, după opinia specialiști
lor, perturbații ale cimpului 
magnetic și electric al Terrei, 
precum și in intensitatea razelor 
cosmice.

• LA PORTO ALEGRE, 
capitala statului- Rio Gran
de do Sul, a început „Festi
valul filmului românesc11, în 
cadrul căruia se prezintă 
filme de lung, metraj și do
cumentare.

Festivalul se bucură de 
un mare succes de public.

AR-
„Con-
Bucu-

• UN GRUP DE 
TIȘTI ai Teatrului 
stantin Tănase" din 
rești a efectuat un turneu 
la Budapesta, în cadrul că
ruia a prezentat un program 
de varietăți, apreciat 1 de 
public și de presa de spe
cialitate.

ȘOMAJUL IN TARILE C.E.E.
• COMISIA C.E.E. A ANUN

ȚAT că șomajul a crescut sub
stanțial. in cursul lunii iunie, în 
unele din țările membre ale 
Pieței comune. Astfel în Mărea 
Britanie șomajul a sporit cu 54 
la sută, în Belgia cu 33 la sută, 
în Irlanda cu 11 la sută, in

I 
I

A

ț s 
i

j
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• CIMENT DIN DEȘEURI DE OREZ. Un om de știință indian 
a găsit o modalitate de a utiliza deșeurile provenite de la 

.decorticarea orezului. Materialul obținut prin prelucrarea deșeu
rilor va fi un ciment care va fi similar calitativ cu cimentul 
uzual. Materia primă este un amestec format din cenușa obținută 
prin arderea deșeurilor provenite de la decorticarea orezului și 
nămol. Din cantitatea totală de asemenea deșeuri rezultate în 
India, care se ridică la 60 000 000 tone, se pot produce 2 500 000 
tone ciment pe an • DEȘI LOVIT DE TRAZNET, fermierul 
vest-german Immanuel Weiblen-, din Goeppingen, a supraviețuit 
alegîndu-se doar cu cîteva arsuri. Potrivit opiniei medicilor, a- 
ceastă „minune" s-a datorat inimii sale foarte sănătoase. Inca
pabil să relateze ce a simțit, el a declarat că, surprins de o 
furtună pe cimp în timp ce-și strîngea fînul, a înțeles ce i s-a 
intimplat doar văzîndu-și hainele și încălțămintea arse • NOU 
RECORD IN TRAVERSAREA CANALULUI MÎNECII. O ttnărâ 
înotătoare americană a reușit să stabilească un nou record rra- 
Versînd, joi; Canalul Mînecii în nouă ore și trei minute. Acest 
timp este cu 32 de minute inferior recordului obținut de englezul 
Barry Watson, în 1964. Temerara înotătoare, Tina Bischc'.i. m 
vîrstă de 17 ani, studentă la Universitatea Columbus (statu. 
Ohio) este la a doua încercare de acest fel, la prima tentativa 
abandonînd, epuizată, la mai puțin de 2 km distanță ce țintă. 
• ABURII SI SEMINȚELE. Specialiștii Institutului de ameliorări 
tehnice din Novocerkask, Uniunea Sovietică, au constatat că este 
deosebit de eficace, tratarea semințelor care încolțesc greu cu 
aburi supraîncălziți. Ei au construit o mașină care pompează in 
tamburul cu semințe aburi la o temperatură de pină Ia 150 grade 
Celșius și la o presiune de 4—5 atmosfere. Sub acțiunea aburi
lor sub presiune, semințele de salcîm. vișin, tei, nuc. frasin. în
colțesc și dau Spre sfîrșitul primului sezon puieți in alți. și .bine 
dezvoltați.'Mașina *poate trata într-un .singur schimb pină la 1900 
kg de semințe • CERCETĂRILE ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII 
MALADIEI care a cauzat în statui american Pennsylvania moar
tea a 22 de persoane și a necesitat spitalizarea a 130 nu s-au soldat 
pînă acum cu vreun rezultat. Experții arată că pină la depistarea 
cauzei bolii, nu se poate face prea mult. Totuși, in ultimele zile 
nu au fost semnalate noi cazuri. Se exprimă părerea că nu este 
vorba de gripa care s-a soldat cu 20 de milioane de victime în 
anii 1918—1919, întrucit ar fi trebuit ca ea să fie semnalată pînă 
acum și la rudele victimelor sau la persoanele care au intrat în 
contact cu acestea.

L
a Seul, se desfășoa
ră în aceste zile 
procesul intentat 
cunoscutului lider 
al opoziției sud-co
reene. Kim Dae 

Junț. fost candidat prezidențial, 
și altor 1T persoane, acuzate de 
xeguaol antipopular de înaltă 
trădare. Acuzarea a cerut o p3- 
dtapsă de 10 ani închisoare și 
privarea de drepturi civile pe 
aceeași durată pentru Kim Dae 
Jusg, iar pentru ceilalți „incul
pați* pedepse intre 3 și 10 ani. 
Se așteaptă ca verdictele să fie 
pronunțate peste cîteva zile.

Astfel se apropie de sfirșit 
înscenarea judecătorească pusă 
la cale de —Z_ 
Seul împotriva grupului de 18 
adversari ai regimului Pak Cijan 
Hi. arestați la inceputul lunii 
martie a acestui an. Printre ei 
se află un fost președinte (in 
virstă de 78 de ani), un fost 
ministru de externe, preoți și 
activiști pe tărimul drepturilor __ __ _______ ____________
civile. Acuzația a avut ca punct închisoare cu pedepse pmă la 15 

ani. Vina lor â fost tot încăl
carea decretului guvernamental 
promulgat în 1957, care interzice 
orice formă de manifestare a 
opoziției față de politica regi
mului antipopular de la Seul. 
Un alt grup de 14 studenți ai 
Universității din Seul au fost 
condamnați la închisoare pe di
ferite termene.

Arestări, simulacre judiciare, 
execuții, represiune cruntă — 
acestea sînt atributele „democra
ției" în viziunea lui. Pak Cijan 
Hi, venit la putere prin lovitura 
de stat din 1961. Ziarele, agen
țiile de presă internaționale

autoritățile de la

de plecare o reuniune organiza
tă in luna martie la Seul, la 
sfîrșitul căreia s-a dat citire u- 
nui document intitulat. „De
clarație asupra democrației și 
■MM naționale", semnatarii 
pronuntindu-se pentru demo
cratizarea vieții politice și so
ciale. încetarea urmăririi persoa
nelor cu vederi democrate, eli
berarea tuturor deținuților 
litici, respectarea 
telor privind 
relații menite 
țiile pe calea 
nice a țării.
tr-una din cele mai severe re-

po- 
angajamen- 

promovarea unor 
a apropia pozi- 
reunificării paș- 
Autoritățile, în

SIMBATA, 1 AUGUST

PROGRAMUL I

10.00 O viață pentru o idee: 
Levaditti. ' —
(reluare): 
Biblioteca 
Telex. 13,30 
13.40. Noi și ______  _______
14.00 Magazin sportiv. 15,00 Șeză
toare . la Tâuț. 15,20 Filmoteca de 
aur. O viață dăruită scenei: Lucia 
Sturdza Bulandra. 16,10 Mărturii 
rrrienare. Lut, aur, piatră. 16,40 
Caleidoscop cultural-artistic. 17,00 
Vîrstele peliculei. 17,55 Club T. 18,45 
Timp comunist, cîntec înaripat. 
Emisiune muzical-literară. 19.05 
Eroi îndrăgiți de.copii. 19.30 Tele
jurnal. 20,00 Teleenciclopedia.. 20,45 
Publicitate. 20,50 Film serial: 
..Cannon". 21,40 24 de ore. 21,50 
Săpt-ămina sportivă. 22,00 Fante
zie in alb și negru.

DUMINICA, 8 AUGUST

_ . c.
10,20 Film artistic 
..Hello, Dolly". 12,45 
pentru toți. 13,25 

Ritmuri de jazz, 
mediul ambiant.

PROGRAMUL I

acții din ultimii ani față de 
opoziția politică, au interpretat 
declarația drept „intenție de 
răsturnare a guvernului", cali- 
ficind-o drept o violare a Con
stituției din 1972, care conferă 
președintelui puteri nelimitate. 
Arestările, au fost efectuate ime
diat și de atunci poliția i-a in
terogat continuu, supunindu-i 
la represiuni. La ședințele tri
bunalului sînt admiși un număr 
limitat de reprezentanți ai pfe- 
sei și cîteva rude, accesul pu
blicului fiind interzis. în apro
pierea clădirii unde se desfășoa
ră procesul, baricade, saci de 
nisip, efective polițienești înar
mate împiedică organizarea u- 
nor demonstrații de protest.

Acesta este doar unul dintre 
procesele intentate pentru „ac
tivități antiguvernamentale". La 
inceputul lunii iulie a fost con
damnat la moarte un student al 
Universității din Seul în vîrstă 
de 25 de ani. iar alți patru co
legi de-ai săi au fost trimiși în

Spre deosebire de alți 
însă vacanta parlamentară 
fi mult mai scurtă, iar cea po
litică — aa și inexistentă. A- 
ceasta se datorește în special 
faptului că „problemele care 
trebuiau soluționate pină acum 
nu au ajups in stadiul final" — 
cum scrie ziarul ..Guardian". 
Astfel, cîteva importante pro
iecte legislative, elaborate de 
guvernul condus de James 
Callaghan, nu au fost încă a- 
doptate de parlament. Printre 
acestea figurează și pr-oiectul 
legii privind naționalizarea in
dustriei aeronautice si a in
dustriei construcțiilor si repa
rațiilor navale, care a fost a- 
probat doar de Camera Comu
nelor. Din această cauză, cea 
de-a doua cameră a forului le
gislativ — Camera Lorzilor — 
își va relua activitatea peste 
cîteva săptămini, pentru a în
cheia dezbaterile neterminate 
în prima fază a sesiunii. După 
cum remarca „Financial 
mes" va mai avea loc 
sesiune parlamentară.
ca Parlamentul să-și înceapă 
oficial noua sesiune anuală, la 
11 octombrie.

Guvernul are programate, in

ani 
va

Ti- 
o mini- 
înainte

continuare, • consultări cu sindi
catele și patronatul, in vederea 
definitivării tuturor componen
telor „noii strategii economice"^ 
Totodată, se ' 
se pregătiri 
Congresului 
conferințelor 
delor laburist, conservator 
liberal.

Deși politica guvernamentală 
este supusă unor aspre critici, 
chiar și în propriile rînduri. 
comentatorii londonezi remarcă 
faptul că „de cind a venit la 
putere, cabinetul Callaghan și-a 
urmat politica cu mult mai 
multă consecventă decit au tă
cut-o adversarii s.ăi“ („Daily 
Mirror"). De aceea, acum, la 
încheierea sesiunii parlamen
tare, săptămînalul laburist „La
bour weekly" este în măsură 
să sublinieze o serie de reali
zări ale guvernului, cu toate 
dificultățile întîmpinate. in
clusiv pierderea, la un moment 
dat, a majorității parlamenta
re. în acest context sînt- citate 
unele rezultate în domeniul e- 
cono-miic, între care reducerea 
ratei inflației, de la aproape 30 
la sută, — cit a fost anul tre
cut — la 15 la sută, jn prezent. 
Referindu-se la perspectivele 
redresării economiei. „Labour 
weekly" apreciază că ele se 
vor contura „după următorii7 
trei ani grei de tranziție".

desfășoară intenk 
pentru ținere^ 
sindicatelor și a 

anuale ale parti
al

O lună de activitate la bordul
aduc la cunoștința opiniei 
blice. în afara amănuntelor în
grijorătoare asupra noului val 
de represiune și violență de
clanșat de autoritățile sud-core- 
ene, și tristul tablou al vieții 
pe care o duc păturile largi ale 
populației. Salariile și venituri
le muncitorilor și țăranilor 
printre cele mai coborîte 
lume.

în momentul de față, 70 
sută clin districtele Coreei 
Sud sînt lipsite de medici 
instalații sanitare. Absența 
căror măsuri preventive a agra
vat puternic propagarea epide
miilor, îndeosebi de febră tifo
idă- La o populație de circa 23 
milioane de locuitori, 20 mili
oane au suferit sau suferă de 
tuberculoză. Prețurile la produ
sele de strictă necesitate au 
crescut între 35 și 60 la sută. 72 
la sută din întreprinderile mici 
și mijlocii sud-coreene au dat 
faliment sau sint într-o stare 
vecină cu falimentul, în aceste 
condiții șomajul cunoscind di
mensiuni impresionante.

întețirea represiunilor, în
mulțirea proceselor și condam
nărilor dezvăluie dificultățile 
mereu mai mari ale lui Pak Ci- 
jan Hi. ale regimului său des
potic respins de populația co
reeană. Opinia publică își ex
primă indignarea față de prac
ticile autorităților 
condamnă 
judiciare, 
buși prin 
populare.

netul muzicii". Partea I. Premieră 
TV. 22,00 24 de ore. 22,10 Dumi
nica sportivă.

PROGRAMUL H

10,15—11,40 Concert simfonic 
popular susținut de orchestra și 
corul Filarmonicii „George Enes- 
cu". 20,00 Eroi îndrăgiți de copii. 
20.25 Ora melomanului. 21,20 Fău
ritorii de efigii. Emisiune de ver- 
suri. 21,40 Film serial: „Cannon" 
(reluare).

-V

iei „Saliut-5“

sint 
din

la 
de 

sau 
ori-

Cosmonauții sovie
tici Boris Volînov și 
Vitali Jolobov și-au 
încheiat o lună de 
activitate pe 
circumterestrâ, 
bordul stației 

Tiut-5". în conformi
tate cu programul 
de zbor, în ultimele 
zile, echipajul stației

orbita 
la 

„Sa-

orbitale a continuat 
experiențele cu aju
torul telescopului- 
spectrometru în in- 
fraroșu. Cosmonauții 
au studiat soarele și 
spațiul circumsolar 
pentru a descifra 
procesele ce au loc 
în coroana solară și 
fotosferă.

Au fost realizate, 
de asemenea, nu
meroase fotografii 
ale unor zone ale te
ritoriului'. Uniunii 
Sovietice în scopuri 
economice.

Cosmonauții, rela
tează agenția TASS, 
se simt bine. Zborul 
stației orbitale „Sa- 
liut-5“ continuă.

Ipoteze pe marginea ultimelor 
fotografii transmise de

de la Seul, 
energic înscenările 

încercarea de a înă- 
teroare nemulțumirile

RODICA ȚEPEȘ

Ultimele fotografii 
transmise de sonda 
spațială „Viking 1“ 
întăresc opinia ex- 
perților N.A.S.A. că 
subsolul planetei 
Marte este înghețat. 
După cum indică 
Thomas Mutch, unul 
din șefii echipei de 
geologi de la Pasa
dena, imaginile pre
zintă caracteristici de 
relief comparabile cu 
cele ale Antarcticii. 
Ele includ dune în 
care nisipul pare a 
lua forma crustelor 
ca și cind ar fi fost 
amestecat -cu zăpadă. 
De altfel, temperatu
ra extrem de scăzută 
a suprafeței marțiene 
lasă să se presupună 
existența gheței în 
subsol.

Joi, experții misiu
nii continuau să cer
ceteze cauzele blocă
rii, pentru a doua 
oară de la amartiza- 
re, a brațului tele
scopic al sondei spa
țiale- La 
se relevă însă că in
cidentul 
pune în pericol ana
lizele de laborator, 
într-adevăr, se pare 
că toate laboratoare
le robotului și-au 
primit cota de eșan
tioane de sol.

în ceea ce privește 
sonda „Viking 2", a- 
ceasta evoluează nor
mal pe traiectoria 
care o apropie tot 
mai mult de „plane-

Pasadena

tehnic nu

„Viking 1“
ta roșie". La Pasade
na se fac ultimele 
pregătiri în vederea 
plasării ei pe orbită, 
în cursul zilei de 
simbătă. Operațiu
nea, care va avea loc 
în jurul orei 12,00 
GMT, va consta din 
aprinderea motoa
relor de frînare' timp 
de 39 de minute, 
ceea ce va avea ca 

. efect .reducerea vite
zei cu 1100 m pe 
secundă. Orbita son
dei ,,'Viking-2“' se va 
situa mai la nord de 
cea a sondei „Viking- 
1". Amartizarea, pro
gramată pentru 4 
septembrie, ar urma 
să aibă loc în partea 
estică a ceea ce se 
numește Mare Acy- 
dalium.

mentar.- 19,20 1001 de seri. 19,30
Telejurnal. 20,00 Film serial pentru 
copii: „Biîndul Ben" • (reluare).

. 20,25 Viața economică a Capitalei.
20,45 Ce-știm și ce nu știm-des
pre... 21,15 -Telex. 21,20 -Orchestre 
simfonice. - 22,10 Variațiuni 
teme... vînătorești.

MARȚI, 10 AUGUST

PROGRAMUL I

pe

9,00 Teleșcoâlă. 10,00 -Festivalul

gheevna". Episodul VI. 21,10 Telex. 
21.15 Răspunsul este prompt. Mă
suri pentru îmbunătățirea alimen
tației - publice în Capitală. 21,35 

•Vîrstele peliculei (reluare).

MIERCURI, 11 AUGUST

JOI, 12 AUGUST

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoâlă. 10.00 Festivalul 
filmului. muzical la TV. „Povesti
rile lui; Hoffman". Premieră TV. 
11,40 Telex. 16,00 Teleșcoâlă. 16,30

MTÂMlNA TV
(7 — 13 AUGUST 1976)

LUNI, 9 AUGUST
8.30 Avanpremiera zilei. 8,40 Tot 

înainte. 9,35 Film serial pentru co
pii: „Biîndul Ben". 10,00 Viața sa
tului. 11.10 Aventura cunoașterii. 
11.40 Bucuriile muzicii. 12,30 De 
strajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 
Album duminical. 15,45 Film se
rial: „Din tainele mărilor".' Episo
dul V — „Călătoria aventuroasă a 
unor foci". 16.35 Gala maeștrilor. 
Tenorul Cornel Stavru. 17,00 Fot- 
TJăl : Sportul studențesc — Pana- 
tinaikos-Atena. Transmisiune di- ' PROGRAMUL n 
rectă de la Stadionul Republicii. 
18.45 De ziua minerului. 19,00 Mi
cul ecran pentru- cei mici. 19,30 
Telejurnal. Comentariul săptămi- 
niî. 20.00 Baladă pentru acest pă- 
mint. 20.20 Publicitate. 20,25 Festi
valul filmului muzical la TV: „Su-

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoâlă. 16.30 Emisiune 
în limba maghiară. 19.00 Teleglob. 
Pe drumurile Siriei. 19,20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Steaua 
fără nume. 20.50 Să trăim și să 
muncim in chip comunist. 21.20 
Roman-foileton: ȚĂRANII. Episo
dul VI: „Focul". 22,10 24 de ore.

17.00 Telex. 17.05 Cura de fructe. 
17,15 Publicitate. 17,20 Festivalul 
filmului muzical la TV. „Nu sînt 
demn de tine". Premieră TV. 19,05 
Sculptorul Anghel. Film docu-

filmului muzical la TV. „Plingeți 
chitare". Premieră TV. 11,40 Fău
ritori . de. efigii. Emisiune de ver
suri. 12,00 Telex. 16,00 Matineu de 
vacanță. 16,30 Curs de limbă fran
ceză. 17.00 Telex. 17,05 Mult e 
dulce... 17.25 Un cîntec pentru dv. 
Concert de muzică populară. 17,55 
Ora de consultație medicală. 18.05 
.Lecții TV pentru . lucrătorii din 
agricultură. 18,35 Muzică de jazz. 
18.50 “ ’ ........
19.20
20.00
TV:
22,10

Contemporanele noastre. 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Reflector. 20,20 Teatru liric 
„Lucia de Lammermoor".

24 de ore.

Curs de limbă rusă. 17,00 Telex. 
17,05 Enciclopedie pentru tineret.
17.30 Săptămîna muzicală. 17,50 
Scena. 18,10 Tragerea Pronoex- 
pres. 18,20 Cîntece de seară. 18.50 
Tribuna TV. Revistă social-poli- 
tică. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Revista economică TV.
20.30 înainte și după Nefertiti. 21.05 
Festivalul filmului muzical la TV. 
„Sunetul muzicii". Partea a Il-ă. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

PROGRAMUL TI

20,00 Film serial: „Olga Ser-

20,00 O viață pentru o idee. Emil 
Pop (1897—1975). 20,30 Melodii
populare. 20,45 Roman-foileton 
(reluare): „Țăranii". 21,35 Telex. 
21,40 Armonii intime. Enesciana.
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PROGRAMUL I
16,00 Matineu de vacanță. 16,30 

Curs de . limbă germană. 17,00 
Telex. 17,05 Pentru timpul dv. li
ber,'vă recomandăm... 17,20 La vo
lan. Emisiune pentru conducătorii 
auto. * 17,30 Din țările socialiste. 
17,40 La izvoarele Bistriței. Spec
tacol artistic. 18,20 Atenție la... 
neatenție! 18,45 Universitatea TV. 
■19,20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20;00 Documentar TV. Un domni
lor strălucit. — Mihai Viteazul. 
20,25 Ecran TV ’76. 21,05 Cadran 
mondial. 21,30 Revista literar-ar- 
tistică TV. 22,10 24 de ore.

- PROGRAMUL II
20.00 Concert extraordinar al 

orchestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii. 21,55 Inscripții pe celuloid.

VINERI, 13 AUGUST

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoâlă. 16,30 Curs de 

limba germană. 18,45 Tragerea 
Loto. 18,55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 .Anchetă socială. 
Muncă-pîine, pîine-muncă. 20,35 
Film artistic:’ „Gînduri despre 
Kovpak". Premieră pe țară. 22,10 
24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex. 17,05 Șah-mat în... 

15 minute. 17,20 Desene animate. 
17,35 Treptele afirmării. 13,05 Bi
blioteca pentru toți. Mateiu Cara- 
giale. 18,55 Pagini de umor: „Ce 
vrăji a mai • făcut nevasta mea". 
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Recital Clzly 221,23 
Telex. 21,40 Muzicanți turiști la 
Bratislava.

Clody Berthola. 21.35

40362


